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REMS Contact 2000 Lutownica elektryczna

Niemiecka jakość

Zwarte, wysokowydajne elektronarzędzie do  
lutowania miękkiego. Z bezpiecznym transformatorem.  
Do warsztatu i zastosowań przemysłowych.  
Do użytku na budowie i w warsztacie.
Rura miedziana Ø 6 – 54 mm
 Ø ¼ – 2⅛"
Wydajność grzewcza 900°C

REMS Contact 2000 – najmniejsze, najmocniejsze  
i najszybsze urządzenie tego rodzaju. 2000 W moc  
lutowania. Cęgi do lutowania na 4 metrowym kablu.
Poręczne, zwarte. Lekkie, małe gabaryty. D × S × W: 210 × 150 × 140 mm.

Superszybkie lutowanie dzięki nadzwyczaj wysokiej wydajności grzewczej 
(900°C). Moc użytkowa = moc lutowania = 2000 W! Dlatego czas lutowania np.:  
Ø 18 mm tylko 18 s.

Szerokie zastosowanie, także w ciasnych stanowiskach. Natychmiast gotowe  
do lutowania po włączeniu do sieci. Nie wymaga nastawiania prądu lutowania. 
Duży promień pracy dzięki przewodom roboczym o długości 4 m. Elastyczna  
osłona kabla.

Elektryczne sterowanie prądu lutowania jest niezależne od wpływu temperatury.

Elektrody pryzmowe do uniwersalnego 
użycia, maksymalnie użyteczne dzięki 
optymalnemu chwytowi. Elektrody sztab-
kowe do pracy w ciasnych stanowiskach. 
Uchwyt elektrod i śruby są ze stali  
nierdzewnej. Łatwa wymiana elektrod. 

Zakres dostawy
REMS Contact 2000. Lutownica elektryczna do lutowania miękkiego rur  
miedzianych Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, Napięcie 
 sterujące 24 V. Cęgi lutownicze z przewodami roboczymi o długości 4 m, 
 bezpieczny transformator, elektrody pryzmowe 2 sztuki. W kartonie.

Nr art.
164011 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Zakres dostawy
REMS Contact 2000 Super-Pack. Lutownica elektryczna do lutowania  
miękkiego rur miedzianych Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, 
Napięcie sterujące 24 V. Cęgi lutownicze z przewodami roboczymi o długości  
4 m, bezpieczny transformator, elektrody pryzmowe 4 sztuki, elektrody prętowe  
2 sztuki, 250 g wysokiej jakości lutu miękkiego REMS Lot Cu 3, 250 g wysokiej 
jakości pasty REMS Paste Cu 3, 1 obcinak do rur REMS RAS Cu-INOX 3–35,  
opakowanie 10-szt. włókniny do czyszczenia REMS Cu-Vlies. W stabilnej  
skrzynce z blachy.

Nr art.
164050 R220

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Elektroda pryzmowa, 2 szt. 164111 R
Elektroda pryzmowa z uchwytem, 2 szt. 164110 R
Elektroda prętowa, 2 szt. 164115 R
Skrzynka z blachy  z wkładką 164250 R
REMS materiał do lutowania  patrz strona 265.


