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REMS Tornado Menetvágó gép

Német minőségi termék

3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk.

Bevált nagy teljesítményű gép menetvágásra, darabolásra,  
sorja- mentesítésre, karmantyú menetvágásra, görgős 
hornyolásra. Installáláshoz, fémmegmunkáló kézműipar-, 
ipar számára. Az építési helyszínen és a műhelyben.
Csőmenet (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm
Csapmenet (6)  10 – 60 mm, ¼ – 2"
Menetfajtákat lásd a 40. oldalon. 
Csőhornyolás a REMS  
görgős hornyoló berendezéssel  NA 25 – 200 
 1 – 8"

REMS Tornado – Klasszis a kategóriájában!  
Automatikus befogótokmány. Univerzális- 
Automata-vágófej. Automatikus kenőanyag hűtés.

Működési elv
Forgó anyag – álló szerszámok.

Felépítés
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Kedvező méretek,  
kedvező súly, pl. a teljes REMS Tornado 2000 csak 50 kg. Nagyméretű munka-  
és forgácstér. Állítható magasságú anyagtartó.

2 Kivitelek:
– Hordozható kivitel 3 csőlábon, levehető, nagyméretű olajteknő és forgácstartó.
–  T kivitel, integrált, még nagyobb olajteknővel, és forgácstartóval, 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 nagy, erőteljes és gyors, pl. az R 2 menet 15 sec-on belül. Egyáltalán 
nem kíván karbantartást, zárt olajfürdőben futó hajtómű. 

3 Nagy teljesítményű motor közül választhatunk:
– Átütésbiztos univerzális motor, 1700 W,  

Túlterhelésvédelem. Orsó fordulatszám 53 min-1.
– Átkapcsolható pólusú kondenzátoros motor, 2100 W,  

Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min-1,  
teljes terhelés alatt is. Nagyon halk futás.

– Átkapcsolható pólusú háromfázisú motor, 2000 W,  
Túlterhelésvédelem. 2 orsófordulatszám 52 és 26 min-1,  
Teljes terhelés alatt is. Nagyon halk futás. 

A munkának megfelelő biztonsági lábkapcsoló vész-ki kapcsolóval, 2-fokozatú, 
ezért a munkavégzés alatt a teljes kapacitással terhelhető.

Automatikus befogótokmány
2 automatikus gyorsbefogó tokmány önmagát központosító befogó pofákkal  
a könnyű, gyors, befogáshoz és az anyag kilazításához. Önmeghúzós, ezért  
a befogó erő maximális. A cső átcsúszása nem lehetséges. Csövek < Ø ⅛" és  
menetes szárak < Ø 10 mm rögzítéséhez lehetőség van szorítóhüvely szállítására.

Automatikus kenőanyaghűtés
Robusztus, bevált, nagy szállítási teljesítményű kenőanyagszivattyú. Az optimali-
zált, sokoldalú vágóanyag betáplálás a menetvágófejen keresztül, közvetlenül  
a vágóhelyhez, garantálja a menettisztaságot és a vágóbetétek, a hajtómű és  
a motor hosszabb élettartamát.

Univerzális – automatikus vágófej
Csak egy darab univerzális-automatikus vágófej van az összes menethez, a  
hosszú menethez is; automatikusan nyíló a menethossz – automatikával, kúpos 
menetek számára. A menet-méretek gyors, egyszerű beállítása. Áttekinthető  
menetméret-skála. A vágóbetétek gyors, egyszerű cseréje a vágóbetét-tartóban 
lévő ugratós pozícionáló következtében.

Vágóbetétek
A bevált, elpusztíthatatlan minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geomet-
riájuk által szuperkönnyű vágáskezdést, könnyű menetvágást és tiszta meneteket 
garantálnak. Szívós, különlegesen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül 
hosszú élettartam érdekében.

Csődaraboló
Önközpontosító. Kovácsolt acélból készült stabil kengyel. Ergonómikus, széles 
kézifogantyú az orsó erőteljes beállításához. A bevált, szívós REMS vágóbetét- 
acélból készült speciális edzésű metszőkerék hosszú éltartartósságot garantál.

Belső cső-sorjamentesítő
Stabil, könnyen kezelhető sorjamentesítő berendezés, változtatható sorjamen te-
sítő pozícióval. A speciális edzésű és speciális kiképzésű sorjamentesítő penge 
könnyű sorjamentesítést és extrém hosszú éltartamot garantál. 2-élű az optimális 
forgács-folyam érdekében különösen kis csőméretek esetén.

Menetvágó anyagok
Sanitol és REMS speciál (49. oldal). Speciálisan a menetvágásra fejlesztették 
ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek 
tisztasága és a vágópofák, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében 
feltétlenül szükségesek.
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Alsó állvány, mozgatható, 
anyaglerakóval (tartozék)

Karmantyú menetvágás
Célszerűen az automatikus belső megfogású REMS Nippelfix ½ – 2" (4")-val,  
vagy a kézi belső megfogású REMS karmantyú befogókkal ⅜ – 2" (48 oldal). 

REMS Görgős hornyoló berendezés
Robusztus, kompakt görgős hornyoló berendezés olaj-hidraulkus előtolással,  
csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához NA 25–300, 1–12" 
(50 oldal). Csőhornyolás a REMS Tornado görgős hornyolóval DN 200, 8" -ig.

Szállítási terjedelem
REMS Tornado. Menetvágó gép (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, csőmenetekhez  
(6) 10 – 60 mm, ¼ – 2" csapmenetekhez. Karbantartást nem igénylő hajtóművel, 
biztonsági lábkapcsoló vész kikapcsolóval, 2 automatikus befogó pofával, auto-
matikus kenő a nyag hűtéssel. Szerszámkészlettel, amely, az összes menetfajtára, 
még hosszú menetre is alkalmas univerzális-automata, automatikusan nyíló, a 
kúpos mene tekhez menethossz automatikával rendelkező vágófejből, az ISO 7-1,  
EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ és az R 1 – 2 jobbos, kúpos csőmene tekhez, 
egy csődarabolóból, egy belső cső-sorjamentesítő berendezésből, egy rászorító 
karból. Állítható magasságú anyag megtá-masztás. 3 motor választható. A hor-
dozható kivitel 3 csőlábon, levehető, nagyméretű olajteknővel és forgács tartóval. 
T-kivitel beépített, még nagyobb olajkáddal és forgácsfelfogó tálcával, munka-
padhoz, alsó állvány, mozgatható és összecsukható alsó állvány vagy mozgatható 
alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.
Megnevezés Kivitel Cikk-sz.
2000 Univerzális motor 230 V,  

50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min-1. 
Hordozható, 3 csőláb. 340200 R220

2010 Pólusátkapcsolásos, kondenzátoros  
motor 230 V, 50 Hz, 2100 W.  
52/26 min-1, teljes terhelés alatt is.  
Igen halk futású. Hordozható, 3 csőláb. 340201 R220

2020 Pólusátkapcsolásos, háromfázisú  
váltóáramú motor 400 V, 50 Hz,  
2000 W. 52/26 min-1, teljes terhelés  
alatt is. Igen halk futású. Hordozható,  
3 csőláb. 340202 R380

2000 T Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz,  
1700 W. 53 min-1.  
Munkapadhoz, alváz, vagy  
mozgatható alváz. 340206 R220

2010 T Pólusátkapcsolásos kondenzátoros  
motor 230 V, 50 Hz, 2100 W.  
52/26 min-1, teljes terhelés alatt is.  
Igen halk futású. Munkapadhoz, alváz, 
vagy mozgatható alváz. 340207 R220

2020 T Pólusátkapcsolásos, háromfázisú  
váltóáramú motor 400 V, 50 Hz,  
2000 W. 52/26 min-1, teljes terhelés  
alatt is. Igen halk futású. Munkapadhoz, 
alváz, vagy mozgatható alváz. 340208 R380

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Megnevezés Cikk-sz.
Alváz 344105 R
Alsó állvány, mozgatható,  anyaglerakóval 344100 R
Alsó állvány, mozgatható és összecsukható 344150 R
Vágóbetétek  lásd a 40 oldalt.
Univerzális, automatikus vágófej 1/16 – 2"  
gyorsan cserélhető vágófejként a vágóbetét csere  
helyett 341000 RR
REMS Metszőkerék St ⅛ – 4", s 8 341614 R
Menetvágó anyagok  lásd 49 oldal. 
Karmantyú tartó  lásd 48 oldal. 
REMS Herkules anyagmegtámasztók,  lásd 107 oldal. 
REMS Görgős hornyoló berendezés   
csövek hornyolásához, lásd 50. oldal. 347000 R

Tartozékok

Alsó állvány, mozgatható  
és összecsukható (tartozék)

Kivitel T

Kivitel T


