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REMS Twist Elektromos csőtokozó

Német minőségi termék

Nagy teljesítmény, kompakt elektromos kéziszerszám 
kemény és lágy rézcsövek észszerű hideg feltágításához 
a szerelvény nélküli csőszerelés során. 
Kemény és lágy, vörösréz csövek Ø 12 – 22 mm
 Ø ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1 mm

REMS Twist – Saját készítésű karmantyúk.  
Kemény vörösréz csövek hideg tokozása is.

Költségelőny
A kemény vörösréz cső kiizzítása, sorjamentesítése, és tisztítása, a fittingek,  
a tárolás, a beszerzés költségmentes. Forrasztási helyeket, préskötéseket,  
és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat  
következtében. Csőmaradékok feldolgozása karmantyúkká.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Egyszerű és gyors  
munkavégzés, kézi vezetéssel, satuban, vagy a munkapadon. Nincsenek beállítási 
munkák. A tokozó szerszámba integrált satu a forgató nyomaték biztonságos 
megtámasztására, mindkét forgásirányban.

Meghajtás
Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű.  
Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett 
csöveken is. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó 
tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, 
jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus  
fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra  
kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min-1 között fokozatosan változtatható 
(gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok
Az összes csőmérethez gyorsan cserélhető tokozó szerszám, forgó tokozó  
tüskével, a könnyű járású, és anyagkímélő tokozáshoz. Felhevítés nélkül néhány 
másodpercen belül a szabványnak megfelelő, extra hosszú karmantyú.

REMS Twist/Hurrican
Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőin-
stallációjához szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozá-
sához, Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámok-hoz. 
Előnyös ár! Lásd 259 oldalt. .

Szállítási terjedelem
REMS Twist Set. Elektromos cső-nyakkihúzó Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm  
kemény- és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép hatlapú befogóval, karban- 
tartás t nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, univerzális motorral, 
extra nagy forgatónyomatékú balra- és jobbra forgó, alacsony fordulatszámok 
esetén, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketszám szabályo-
zóval 0-tól egészen 1000 min-1 (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Kenőanyag.  
A tokozó szerszámok választhatók mm-ben, vagy coll-méretű csövekhez.  
Stabil, acéllemez dobozban.
Megnevezés Cikk-sz.
Set 12 + 15 + 18 + 22 156000 R220
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 156002 R220
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 156004 R220
Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés Cső- Ø mm/Coll Cikk-sz.
Tokozószerszám 12 156150

14 156200
15 156225
16 156250
18 156300
22 156350

⅜" 156375
½" 156400
⅝" 156425
¾" 156450
⅞" 156475

REMS Twist/Hurrican meghajtó motor   
ellentámasszal 151402 R220
Kenőanyag  (Doboz) 151240
Acéldoboz betéttel 151600


