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REMS Hurrican H Ręczne urządzenie do odgałęzień

Niemiecka jakość

Opłacalne narzędzie ręczne do ekonomicznego wykony-
wania odgałęzień T w instalacjach bezzłączkowych.
Twarde i miękkie rury miedziane Ø 10 – 22 mm
 Ø ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – T- odejścia we własnym zakresie. 
Oszczędność kosztów. Także na rurach położonych. 

Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj narzędzi do odgałęzień dla REMS Hurrican H, REMS Hurrican 
 i REMS Twist/Hurrican. Łatwe, tanie utrzymanie zaplecza narzędziowego,  
wykluczona pomyłka przy pracy.

Oszczędność kosztów
Redukcja kosztów zakupu trójników, składowania, pozyskania. Ograniczenie 
miejsc lutowania, materiału do lutowania i czasu pracy. Zwiększona pewność 
przez zmniejszenie ilości połączeń rur.

Konstrukcja
Zwarte, poręczne, lekkie. Wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, również na  
położonych rurach. Głowica wiercąca gwarantuje precyzyjne nawiercanie bez 
punktowania, ogranicznik głębokości odpowiedni do rozmiaru rury odchodzącej. 
Cęgi krzywkowe dla ograniczenia głębokości wstawienia rury odchodzącej,  
zabezpieczają przed zawężeniem światła rury głównej przez odchodzącą.  
Poręczne cęgi do unieruchomienia uchwytu narzędzi na rurze, dostępne jako 
osprzęt.

Napęd głowicy wiercącej
Napęd z użyciem dostępnej w sprzedaży wiertarki.

Narzędzia do wykonywania odgałęzień
Specjalna konstrukcja urządzenia do kształtowania odgałęzień umożliwia  
równomierne, centryczne wywijanie kołnierzy bez gratu i karbów. Niepotrzebne  
są żadne dodatkowe obróbki.

Napęd uchwytu narzędziowego
Przy pomocy dostępnych w handlu uchwytów zapadkowych (grzechotka) i klucza 
nasadowego 11, albo z kluczem do śrub. Przezbrojenie na elektryczne urządzenie 
do wykonywania odgałęzień przez dokupienie napędu REMS Twist/Hurrican.

Zakres dostawy
REMS Hurrican H Set. Ręczne urządzenie do odgałęzień do twardych i miękkich 
rur miedzianych Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Uchwyt narzędzi, głowica 
wiercąca, cęgi krzywkowe, smar. Narzędzia do odgałęzień do wyboru w mm lub 
calach. W stabilnej walizce.
Wyszczególnienie Nr art.
Set 12 + 15 + 18 + 22 151003 R
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 151004 R
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 151005 R

Osprzęt

Wyszczególnienie Rura Ø mm/cal Nr art.
Narzędzia  
do odgałęzień

10 151105 R
12 151110 R
14 151120 R
15 151125 R
16 151130 R
18 151140 R
20 151145 R
22 151150 R

⅜" 151155 R
½" 151160 R
⅝" 151165 R
¾" 151170 R
⅞" 151175 R

REMS Twist/Hurrican napęd   
z rękojeścią 151402 R220
Cęgi  do unieruchomienia uchwytu narzędzi 076117
Uchwyt narzędzi 151200 R
Głowica wiercąca 151210 RMM
Cęgi krzywkowe 151230 R
Uchwyt zapadkowy ½"  (grzechotka) 074021
Klucz nasadowy 11 074041
Smar  (pojemnik) 151240
Walizka  z wkładką 151618 R


