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REMS Blitz

REMS Macho

Turbo-gázforrasztó propán gázra

Turbo-gázforrasztó acetilén

Tartozékok

REMS Forrasztó anyag  lásd 265 oldalt 

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, 
a gyors, lágyforrasztás, és a takarékos gázfogyasztás 
érdekében.
Vörösréz cső ≤ Ø 35 mm
Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás,  
zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.
Lánghőmérséklet 1950°C

REMS Blitz – A villámgyors lágyforrasztó.

Piezo-elektromos öngyújtó.
Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég!  
Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 200 g/h!

Felépítés
Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. 
Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez.  
Reteszelő gomb tartós üzemre. Csupán egy univerzális égőcső. Kis palackkal  
is használható. 

Turbo-láng
Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőteljesítmény  
és villámgyors lágyforrasztás.

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, 
a gyors kemény- és lágyforrasztás érdekében.  
Szuper takarékos gázfogyasztás.
Vörösréz csövek, többek k. ≤ Ø 64 mm
Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, 
zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.
Lánghőmérséklet 2500°C

REMS Macho – szupergyors keményforrasztás.

Piezo-elektromos gyújtó
Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomó-
gomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 360 g/h!

Csak acetilén
Injektoros égő, a levegő oxigénjét használja az égéshez. Ezért csak acetilénre  
van szüksége. 

Felépítés
Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. 
Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez.  
Csupán egy univerzális égőcső.

Turbo-láng
Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőteljesítmény és 
villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem
REMS Blitz. Turbo-gázforrasztó propángázra, ≤ Ø 35 mm vörösréz csövek  
lágyforrasztásához. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ⅜ LH.  
Tömlővég és hollandi anya G ⅜ LH. Buborékcsomagolásban. 

Cikk-sz.
160010 R

Szállítási terjedelem
REMS Macho. Turbo-Gázforrasztó acetilénre, ≤ Ø 64 mm többek között vörösréz 
csövek kemény- és lágyforrasztáshoz. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó 
G ⅜ LH. Tömlővég és hollandi anya G ⅜ LH. Buborékcsomagolásban. 

Cikk-sz.
161010 R

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS Forrasztóanyag  lásd 265 oldalt. 
Nagynyomású tömlő 3 m,  G ⅜ LH 152106
Nyomáscsökkentő  5 vagy 11 kg gázpalackhoz 152109

Német minőségi termék

Német minőségi termék


