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REMS RAS P/SW 45/L Csővágó/csődaraboló

Robusztus, minőségi szerszám két vágórendszerrel  
a vedő hullámos műanyag csövek vágására és azok 
hosszirányú vágására.
Vágás Ø ≤ 45 mm
  Ø ≤ 1¾"
Hosszirányú vágás ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – a vedő hullámos műanyag  
csövek vágása és azok hosszirányú vágása.
Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Speciálisan edzett és speicálisan csiszolt pengék a vágáshoz és a hosszirányú 
vágáshoz. Német minőségi termék.

Négyélű ékpengék 90°-os vágási szöggel, négyszer 90°-kal elforgatható a négy-
szeres élettartam érdekében. Merőleges, sorjamentes vágás a tengelyvezetővel 
ellátott csőtámasznak köszönhetően.  

Automatikus nyomás a vágás során.

A vágószerszámok vágásmélységének korlátozása vágás közben megakadályozza 
a cső belsejének károsodását.

Szállítási terjedelem
REMS RAS P/SW 45/L. Csővágó / csődaraboló a vedő hullámos műanyag  
csövekhez. Három pengével. Buborékcsomagolásban.

Csö Ø mm/Coll Cikk-sz.
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
Penge P/SW 45/L, 3 db-os készlet ,   
a REMS RAS P/SW 45/L számára 113481 R

REMS RAS W INOX Csővágó

Nagy teherbírású minőségi szerszám csővágáshoz. 
Hullámos rozsdamentes acél fémtömlők  
(hullámos csövek), bevonattal is DN 10 – 32 (40)
 ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – minőségi csővágó  
speciálisan a hullámos rozsdamentes acél fémtömlők 
(hullámos csövek) vágására.
Kompakt konstrukció kemény használatra. 

Könnyű előtolás, könnyű és pontos merőleges vágás.

Stabil, teleszkópos orsó, hosszú orsóvezető, tűcsapágyakba szerelt vágókerekek 
és 2 speciálisan edzett ellennyomású henger tűcsapágyakba szerelve. Mindkét 
oldalon nagy molekulatömegű műanyagból 3 vezetőgörgő, háromszög alakban 
elrendezve, a hullámos fémtömlők (hullámos csövek) egyenes vezetéséhez vágás 
közben. 

Ügyes, ergonomikus forgatható fogantyú. 

A speciálisan edzett, a bevált, szívós REMS vágópofa-acélból készült vágókerék, 
garantálja a hosszú élettartamot. A vágókereket az előtolás korlátozása védi az 
ellennyomó görgőkre való ütközéstől.

Szállítási terjedelem
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Csővágó a hullámos rozsdamentes acél  
fémtömlőkhöz (hullámos csövek), bevonatosokhoz is. Tűcsapágyba szerelt  
ellennyomású hengerek. Vágókerékkel, tűcsapágyakba szerelve.  
Buborékcsomagolásban.

Csö Cikk-sz.
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS Vágókerék W INOX 10 – 32/40 S, tűcsapágyas 113461 R

Német minőségi termékek

pl. 
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


