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REMS Amigo
Elektomos menetvágógép gyorsan  
cserélhető vágófejekkel 

Német minőségi termék

Nagy teljesítményű szuper, könnyen kezelhető elektro-
mos menetvágó szerszám, egyedülálló támasztóvillával. 
Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, 
építési munkákhoz, felújításához.
Csőmenet ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Csapmenet 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalon. 

REMS Amigo – a legkisebb, a legkönnyebb, 
legerősebb, és a leggyorsabb 1¼"-ig.
Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy  
fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez.  
Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték 
ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő  
hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és  
a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal  
alklamazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken  
is alkalmazhatóvá teszi. A meghajtógép csak 3,5 kg. Nem fejnehéz, ezért egy 
 kézzel is használható. A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.

Meghajtás
Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, átütésbiztos  
1200 W univerzális motor, 30 % teljesítménynöveléssel, a forgásirányválasztáskor 
történő automata szénkefe állítás következtében. Csúcs teljesítményfelvétel  
1800 W-ig. Magas 35 – 27 min-1 vágási sebesség. Biztonsági érintőkapcsoló.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége  
és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű  
vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, 
precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megna-
gyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé  
a menettisztaság érdekében.

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk 
következtében garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást 
és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek  
a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (49. oldal). Speciálisan menetvágásra  
fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek.  
A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú  
élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Rationell mit REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼" (2") (oldal 48).

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek,  
menetmetszőkhöz,  lásd a 30, 31 oldalakat.
REMS Amigo meghajtógép 530000 R220
Támasztóvilla 533000 R
REMS REG St ¼–2",  cső-sorjamentesítő, lásd a 99. oldalt. 731700
Iker satu  menetvágáshoz és fűrészeléshez, a REMS  
Amigo E, Amigo, Amigo 2-hoz és a REMS Tiger-hez 543100
Racsnis hajtókar  lásd a 22. oldalt. 522000
Menetvágó anyagok  lásd a 49. oldalt. 
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2"  lásd a 48. oldalt. 
Acéldoboz betéttel 536000

Szállítási terjedelem
REMS Amigo készlet. Elektromos menetvágó gép gyorsan cserélhető vágófe-
jekkel ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1". csapmenetekhez. 
Jobb-, és balmenetekhez. A meghajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel,  
átütésbiztos, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W-os univerzális motorral, biztonsági érintő-
kapcsolóval, a forgásirány választáskor teljesítménynövelő automatikus szénke-
feállítással rendelkezik. Csúcs teljesítményfelvétel 1800 W-ig. Jobbra- és balra  
forgás, túlterhelésvédelem. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva 
gyorsan cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb 
csőmenetekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek  
meneteihez. Stabil acéllemez dobozban.
Megnevezés Cikk-sz.
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ 530020 R220
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5) 530022 R220
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5) 530023 R220
Az NPT menetekhez REMS Amigo készlet szállítása lehetséges.  
Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.
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