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REMS daraboló fogó M

REMS Kábelvágó olló

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más 
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

REMS Radialprések (kivétel REMS Mini-Press) és más 
gyártmányú, alkalmas radiális prések tartozékai

Német minőségi termék

Német minőségi termék

Nagy teherbírású M darabolófogó kovácsolt és rendkívül 
edzett speciális acélból menetes szárak vágására.
Acél, rozsdamentes acél 4.8 (400 N/mm²) 
szilárdsági osztályig. M 6 – M 12

REMS daraboló fogó M – Menetes szárak darabolására. 
Nagy teherbírású M daraboló fogó, kovácsolt és rendkívül edzett speciális acélból.

Megfordítható vágóbetétek dupla élettartammal.

Az M -es vágóbetétek CNC megmunkáló központokban készültek, ahol nagy  
pontossággal dolgozták ki a menet kontúrját, a menetekkel ellátott rudat a  
darabolás közben is be lehet fogni. A fogó minden darabját, a vágóbetéteket  
és a rendkívüli módon kialakított és edzett vágóéleket pontosan illeszkedően  
készítik, a sorjaszegény vágásfelület érdekében. 

A sorjamentes rúd méretre vágás után egyszerűen becsavarható a csőbilincs  
menetes csatlakozójába, ill. az anyacsavarba. 

A daraboló szerkezet présfogóként lett kialakítva (Szabadalom EP 1 459 825, 
Szabadalom US 7,284,330). Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más 
gyártók megfelelő radiálprései 32 kN előtolási erővel. Valamennyi *-gal jelölt M 
daraboló fogónak van egy további csatlakozója, a REMS Eco-Press kézi meghajtó 
szerszámmal történő kézi meghajtás céljából. 

Nagy teherbírású kábelvágó olló, Kovácsolt és  
különlegesen edzett, speciális acélból elektromos  
kábelek vágására.
Elektromos kábel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS Kábelvágó olló – Elektromos  
kábelek egyszerű vágására!  
Kovácsolt és különlegesen edzett speciális acélból.

Cserélhető vágóbetétek CNC-megmunkáló központokban kialakított nagy  
pontosságú vágóélekkel, a hosszú élettartam érdekében. 

Nagy vágási tartomány. 

Meghajtás a REMS présgépek 32 kN által és a más gyártók megfelelő  
radiálprései 32 kN előtolási erővel.

Tartozékok

Megnevezés Menetes szárakhoz Cikk-sz.
M 6 darabolóbetétek, pár M 6 571891
M 8 darabolóbetétek, pár M 8 571896
M 10 darabolóbetétek, pár M 10 571866
M 12 darabolóbetétek, pár M 12 571871
Acéldoboz betéttel  6 Darabolópofákhoz/Préspofához  
és külön betéttel a csődarabolókra 42-mm ig. 570295 R

Szállítási terjedelem
REMS daraboló fogó M. Darabolófogók 1 pár megfordítható darabolóbetéttel 
acélhoz, rozsdamentes acél, M 6 – M 12. Kartonban.
Megnevezés Menetes szárakhoz Cikk-sz.
REMS daraboló fogó M 6* M 6 571890
REMS daraboló fogó M 8* M 8 571895
REMS daraboló fogó M 10 M 10 571865
REMS daraboló fogó M 12 M 12 571870

Szállítási terjedelem
REMS Kábelvágó olló. Kábelvágó olló 2 megfordítható kábelvágóval ≤ 300 mm² 
(Ø 30 mm) elektromos kábelekhez. Kartonban.

Cikk-sz.
571887

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
Kábelvágó olló, 2 db-os készlet 571889 R02

Szabadalom 
EP 1 459 825 
US 7,284,330


