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REMS Nano Elektromos csővágó

Német minőségi termék

Nagy teljesítményű, könnyen kezelhető elektromos  
szerszám csövek vágásához. A kereskedelembe és az 
iparba. Építkezésekre és műhelyekbe.
Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására,  
rozsdamentes acélból, C-acélból  Ø 12 – 28 mm
vörösrézből  Ø 10 – 35 mm
Többrétegű csövek Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Darabolás Ø 40 m-ig.  
Szuperkönnyű. Gyors. Derékszögű. Forgácsmentes.  
Külső sorja nélkül. Száraz.  

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor
Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a a csővezetékekben
Külső él nélkül, Az O-gyűrűt nem sérti meg a külső él.
Száraz, a kenőanyagok nem károsítják az O-gyűrűt.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés
Hordozható, elektromos csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. 
Könnyen kezelhető, és könnyű, csak 1,9 kg. Ráerősíthető munkapadra, vagy  
feszítő karba fogható. Stabil, csavarodásnak ellenálló alumíniumkonstrukció  
derékszögű vágáshoz. Könnyű csővágás a speciális vágókorongnak köszönhe tően. 
Különböző vágókerekek a gyors daraboláshoz. Az előtolás erő kímélő  
az ergonomikus kialakítású tolókarnak köszönhetően. A vágókerék az előtoló 
mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett.  

Csőmegtámasztás
3 stabil, speciális elrendezésű ellennyomó görgő edzett precíziós acélból  
a darabolandó csövek súrlódásszegény forgatásához és biztos vezetéséhez  
a teljes munkatartományban Ø 10 – 40 mm-ig, valamint a vágókerék fogáspontjá-
nak optimalizálására a darabolandó csövön (Szabadalom EP 2 077 175).  
Beállításmentes.   

Meghajtás
Robusztus, precíz golyós- és tűcsapágyazású, karbantartást nem igénylő  
hajtómű. Jól bevált 230 V, 130 W egyenáramú motor. Nagy teljesítményű, pl.  
Ø 22 mm rézcső elvágása csak 3 másodperc. Ideális fordulatszám (130 min-1) az 
csövek optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági érintőkapcsoló.

REMS Vágókerekek
Német csúcsminőség. A REMS Nano teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó 
nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek,  
a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós,  
REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.

Szállítási terjedelem
REMS Nano Basic-Pack. Elektromos csővágó gép Ø 10 – 40 mm-es csövek gyors, 
derékszögű, sorjamentes vágásához. A présfitting rendszerek rozsdamen tes, 
szénacél csöveihez, Ø 12 – 28 mm-ig, rézcsövekhez Ø 10 – 35 mm-ig. Kötőcsövekhez 
Ø 10 – 40 mm-ig. karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230 V, 50 – 60 Hz, 
130 W egyenáramú motor. Fordulatszám 130 min-1. Az ellen nyomógörgők edzett 
precíziós acélból készültek. Biztonsági érintőkapcsoló. Villáskulcs SW 8.  
Vágókorong nélkül. Hordozótáskában. 

Cikk-sz.
844010 R220

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS Vágókerék Cu-INOX,  rozsdamentes acélból, 
C-acélból, vörösrézből, készült présfitting-rendszerek 
csöveihez 844050 R
REMS Vágókerék V,  többrétegű csövekhez 844051 R
Tartótáska 574436 R
L-Boxx tárolórendszer koffer , betéttel, a REMS  
Nano/Nano 11 V készülékekhez, gyorstöltő, akku mulátor, 
REMS REG 8 – 35, 2 db REMS vágókerék, összecsukható 
mérőeszköz részére. 844045 R
REMS Jumbo , összehajtható állvány, lásd 106 oldal.
REMS Herkules , anyagtartók, lásd 107 oldal.

Herkules Y

Herkules 3BJumbo 

Szabadalom EP 2 077 175 


