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Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors  
csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium  
kialakítás. Egykezes kezeléshez.
PEX csövekre is ≤ Ø 28 mm
 ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – gyors vágás egy vágással.  
Ideális a PEX csövek vágására.  
Stabil magnézium kialakítás, különösen könnyű.

Ergonomikus fogantyúk puha markolattal (Softgrip) a gyors vágáshoz egy  
vágással. Egykezes kezeléshez. 

Tűcsapágyba szerelt ollókar az egyszerű vágáshoz egy vágással.   

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően.

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és a speciálisan élezett  ékpenge 150° -os vágási szöggel,  
a minimális kopással való munkavégzéshez, PTFE bevonattal. Ideális a PEX  
csövek vágásához. 

Merőleges, sorjamentes vágás a kétoldali, rendkívül széles csőtámasznak  
és a mindkét oldalon rögzített pengének köszönhetően.

Forgácsmentes vágás – nem keletkeznek forgácsok, amelyek a csőben  
maradnának.

Szállítási terjedelem
REMS ROS PEX 28 S. Egykezes ollók a PEX csövekre, tűcsapágyba szerelve.  
Pengével. Buborékcsomagolásban. 

Csö ≤ Ø mm/Coll Cikk-sz.
28 / 1⅛" 291420 R

REMS ROS P/PEX Egykezes csőollók

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
Penge P 26  a REMS ROS P 26 számára 291241 R
Penge PEX 28  a REMS ROS PEX 28 S számára 291421 R

Robusztus, minőségi szerszámok a tiszta, gyors  
csővágáshoz, egy vágással. Stabil magnézium  
kialakítás. Egykezes kezeléshez.
Műanyag csövek, többrétegű csövek ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – gyors vágás egy vágással.
Stabil magnézium kivitel, különösen könnyü. 

Ergonomikus fogantyúk a gyors vágáshoz egy vágással. Egykezes kezelés.

A penge visszahúzódása a rugós ollókarnak köszönhetően. 

Egykezes reteszelés a biztonságos szállítás és a pengevédelem érdekében.

Speciálisan edzett és speciálisan élezett penge, PTFE bevonattal.  

Derékszögü, sorjamentes vágás mindkét oldalán cső támogatással  
és irányított penge mindkét oldalon.

Forgácsmentes leválasztás – nincs a csőben maradó forgács.

Szállítási terjedelem
REMS ROS P 26. Egykezes ollók a műanyag és többrétegű csövekre.   
A pengével. A buborékfóliában.

Csö ≤ Ø mm/Coll Cikk-sz.
26 
1" 291240 R


