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REMS Magnum RG Görgős hornyoló berendezés és meghajtógép

Német minőségi termék

Robusztus, kompakt görgős, nagy teljesítményű hornyoló 
berendezéssel felszerelt gép csöves tengelykapcsoló 
renszerek csöveinek hornyolásához. Locsolóberende-
zé-sek, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban  
és bányászatban történő beépítés céljára.
Acélcsövek NA 25–300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-,  
PVC-csövek
Csőmenet 1/16 – 2", 16 – 63 mm, csapmenet 
6 – 60 mm, ¼ – 2", átalakító készlettel.

REMS Magnum RG – A Kompakt, 12"-ig!  
Rendkívül erőteljes és szuper gyors. Nyomógörgő- 
előtolás olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Előnyös méretek,  
előnyös súly, pl. a RMS Magnum 2000 RG-T csak 68 kg. Szerszámlerakó.  
A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány 
vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, 
optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás
Rendkívül erőteljes és gyors, pl. egy 6"-es acélcső hornyozása REMS Magnum 
2010 RG-T modellel csak 40 s. Egyáltalán nem igényel karbantartást, zárt  
olajfürdőben futó hajtómű, 3 nagy teljesítményű motor választható. (lásd a REMS 
Magnumot, 34. oldal). A munkának megfelelő biztonsági taposópedál vész-ki 
kapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt teljes kapacitással terhelhető. 

Görgős hornyoló berendezés
Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. 
Kézre álló. Könnyen hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomó-
görgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépülés kézi hidtaulikus pumpával. A házba 
beépített, lépcsős beállítótárcsa a horonymélység automatikus beütésére.

Hornyoló görgők
A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyo- 
mógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos 
forgását, és precíz hornyokat garantáljnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül 
kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.  
3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez,  
DN 25 – 300, 1 – 12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő,  
ellennyomógörgő) 54 – 159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő  
(nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, külö-
nösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1 – 1½", 2 – 6"-os és 1 – 12"-os rozsda-
mentes acélcsövekhez. Aluminium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Átalakító készlet menetvágáshoz
¼ – 2" szerszámkészlet, univerzális, automata vágófejjel, kúpos, ISO 7-1  
(DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és R 1 – 2 jobbos csőmenethez való vágópofákkal, 
csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítővel, szorítókarral, az automata  
kenőanyag-hűtésre szolgáló pumpával, olajkáddal, forgácsgyűjtő edénnyel. 

Anyagtartók
Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz  
12" –ig (107. oldalon).

Alváz  
(tartozék)
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Alsó állvány,  mozgatható, 
anyaglerakóval (tartozék)

Szállítási terjedelem
REMS Magnum RG. Görgős hornyoló gép az NA 25 – 300, 1 – 12" csöves tengel-
kapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Karbantartást nem igényélő 
hajtóművel, VÉSZ-Ki -vel felszerelt biztonsági lábkapcsolóval, bevált, önzáródó 
gyorsbefogó-ütőtokmánnyal, hátsó központosító tokmánnyal, szerszámlerakóval. 
3 motor választható. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulkus szivattyú,  
integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préseléshez,  
1 készlet 2 – 6" hornyoló görgő (nyomógörgő, ellennyomógörgő). Hatlapú kulcs.  
A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy 
mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.
Megnevezés Kivitel Cikk-sz.
2000 RG-T Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 

1700 W. 53 min-1. 340230 R220
2010 RG-T Átkapcsolható pól. kondenzátoros  

motor 230 V, 50 Hz, 2100 W.  
52/26 min-1, teljes terhelés alatt is.  
Nagyon halk. 340231 R220

2020 RG-T Átkapcsolh. pól. háromfáz. váltóár.  
motor 400 V, 50 Hz, 2000 W.  
52/26 min-1, teljes terhelés alatt is.  
Nagyon halk. 340232 R380

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
Alváz 344105 R
Alsó állvány,  mozgatható, anyaglerakóval 344100 R
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható 344150 R
REMS Herkules  anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal. 
A hornyoló görgőket  és a további tartozékokat lásd az 50. oldalon. 
Magnum RG-T Átalakító készlet L-T-n   
menetvágáshoz 340110 RR

Herkules 3B  
(tartozék)

Alsó állvány, mozgatható  
és összecsukható (tartozék)


