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REMS Görgős hornyoló berendezés Görgős hornyoló berendezés

Német minőségi termék

Robusztus, kompakt görgős, olajhidraulikus előtolású 
hornyoló berendezés csöves tengelykapcsoló renszerek 
csöveinek hornyolásához. Locsolóberendezések, nagy 
teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászat- 
ban történő installálása céljára. Az építés helyszínén  
és a műhelyben történő alkalmazásokhoz.
Acélcsövek NA 25–300, 1 – 12", s ≤ 7,2 mm
Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-,  
PVC-csövek

REMS görgős hornyoló berendezés – kompakt –  
univerzális. Nyomógörgő-előtolás olajhidraulikus  
nyomóhengerrel.

Felépítés
Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igény- 
bevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomó-
henger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus 
szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-
beveréshez.

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.

Meghajtás
Csak REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado  
és REMS Magnum görgős csőhoronymaróhoz. Gyors, könnyű összeszerelés.  
A görgős hornyoló berendezés meghajtócsapjai 3-síkuak, a biztosnágos befogás 
és az optimális erőelosztás érdekében. A menetvágó gépekhez más gyártmányú 
görgős hornyoló berendezések, a mindenkori meghajtógép főtartó távolságához,  
a főtartó átmérőjéhöz és orsótengelyéhez illesztve, szállítható.

Szállítási terjedelem
REMS Görgős hornyoló berendezés. Görgős hornyoló berendezés NA 25 – 300,  
1 – 12" csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős 
hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa 
az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, 
ellennyomó görgő) 2 – 6", hatlapú dugókulcsos. REMS Amigo, REMS Amigo 2  
Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum modellekhez, vagy más 
gyártó menetvágó gépéhez. Kartondobozban.
Megnevezés illeszkedik Cikk-sz.
REMS görgős hornyoló  
berendezés

REMS Amigo/ 
Amigo 2 Compact1) 

REMS Amigo 21) 
REMS Tornado2) 
REMS Magnum2) 347000 R

R 300 görgős hornyoló ber. Ridgid 300 347001 R
1)  Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact átalakító (rendelési szám 347007) szükséges. 

A görgős csőhoronymaróhoz a 2014-es gyártástól kezdve használható.
2) T-kiviteleknél csak DN 200, 8"-os görgős horonyig használható.
Más gyártmányokhoz szükséges görgős hornyoló berendezések megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
Hornyoló görgők 1 – 1½", pár  , acélcsövekre 347030
Hornyoló görgők INOX 1 – 1½", pár  , rozsdamentes  
acélcsövekre 347053
Hornyoló görgők 2 – 6", pár    , acélcsövekre 347035
Hornyoló görgők INOX 2 – 6", pár    , rozsdamentes  
acélcsövekre 347046
Hornyoló görgők 8 – 12", pár    , acélcsövekre 347040
Hornyoló görgők INOX 8 – 12", pár    , rozsdamentes  
acélcsövekre 347047
Hornyoló görgők Cu 54 – 159, pár  , vörösréz csövekre 347034
Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact /  
Amigo 22 V átalakító 347007 R
REMS Herkules  anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal. 


