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REMS Magnum RG Maszyna do wyoblania

Niemiecka jakość

Silna, zwarta, bardzo sprawna maszyna z urządzeniem 
do wyoblania, do systemu połączeń rur przy pomocy 
obejm. Do instalacji, instalacji tryskaczowych, dużych  
instalacji grzewczych, przemysłu i kopalni. Na plac  
budowy i do warsztatu.
Rury stalowe DN 25–300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Rury ze stali nierdzewnej, miedziane, aluminiowe, PVC
Gwinty rurowe 1/16 – 2", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe  
6 – 60 mm, ¼ – 2", po przezbrojeniu.

REMS Magnum RG – zwarta do 12".  
Niezwykle mocna i super szybka. Posuw rolki  
dociskowej siłownikiem hydraulicznym.

Konstrukcja
Silna, zwarta, ustawna konstrukcja. Niewielkie wymiary, niewielka masa np.: 
REMS Magnum 2000 RG-T tylko 68 kg. Miejsce na odłożenie narzędzi. Do ustawie-
nia na stole. Podstawa, podstawa jezdna składana lub podstawa jezdna z półką na 
materiał, dostępna jako osprzęt, zapewnia łatwy transport, optymalną wysokość 
roboczą i stabilne ustawienie.

Napęd
Niezwykle silny i szybki, np. wyoblanie rury stalowej 6" przy użyciu REMS Magnum 
2010 RG-T zajmuje tylko 40 sekund. Przekładnia całkowicie bezobsługowa  
w zamkniętej kąpieli olejowej. 3 wysokowydajne silniki do wyboru (patrz REMS  
Magnum strona 34). Wygodny w użyciu, nożny wyłącznik bezpieczeństwa  
z przyciskiem awaryjnym, dwustopniowy dzięki temu w czasie pracy obciążany 
całym ciężarem ciała.

Rollnut-przyrząd
Zwarty, ustawny. Mocna, bardzo wytrzymała obudowa metalowa. Poręczna, łatwo 
przenośna, tylko 26 kg. Hydrauliczny cylinder ciśnieniowy zapewnia silny nacisk 
rolki dociskowej. Wytwarzanie ciśnienia ręczną pompą hydrauliczną. W obudowie 
zintegrowana stopniowana tarcza nastawna do automatycznego ograniczenia 
głębokości wyoblania.

Rolki wyoblające
Niezawodne rolki wyoblające REMS z optymalnie dopasowaną średnicą rolki  
dociskowej oraz przeciwrolki o szorstkich radełkowanych powierzchniach  
gwarantują pewny obrót rury i precyzyjne zagniecenie rowka. Rolki wyoblające  
z ciągliwo – twardej specjalnie hartowanej stali zapewniają wyjątkowo długie  
użytkowanie. 3 pary rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) do całego  
zakresu roboczego DN 25 – 300, 1 – 12", łatwe w wymianie. Rolki wyoblające Cu 
(rolka dociskowa, przeciwrolka) do rur miedzianych 54–159 mm. Rolki wyoblające 
INOX (rolka dociskowa ze stali nierdzewnej, przeciwrolka z twardej specjalnie 
hartowanej stali, niklowane) do nierdzewnych rur stalowych 1 – 1½", 2 – 6" i 8 – 12". 
Rolki wyoblające do rur z alu minium i PVC – na zapytanie.

Przezbrojenie na maszynę gwintującą
Kompletny zestaw narzędzi ¼ – 2" z automatyczną głowicą uniwersalną, nożami  
gwintującymi do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ 
i R 1 – 2 prawych, obcinak do rur, urządzenie do gratowania, dźwignia dociskowa. 
Pompa do automatycznego smarowania i chłodzenia, wanna olejowa, miska na 
wióry. Jako osprzęt.

Wspornik materiału
Super stabilna podpora materiału REMS Herkules XL 12" do wyoblania rur do 12" 
(strona 107).

Podstawa  
(osprzęt)
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REMS Magnum RG Maszyna do wyoblania

Podstawa jezdna, z półką  
na materiał (osprzęt)

Zakres dostawy
REMS Magnum RG. Maszyna do wyoblania dla systemu połączeń rur przy pomo-
cy obejm DN 25–300, 1–12". Z bezobsługową przekładnią, nożnym wyłącznikiem 
bezpieczeństwa z przyciskiem awaryjnym, niezawodnym samowzmacniającym 
się szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym, tylnym uchwytem centrującym, 
miejscem na odłożenie narzędzi. 3 silniki do wyboru. Urządzenie do wyoblania, 
ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana stopniowana tarcza nastawna do auto-
matycznego ograniczenia głębokości wyoblania. 1 zestaw rolek (dociskowa i 
przeciwrolka) 2–6", klucz kołkowy. Przeznaczona do stołów roboczych, podstaw, 
podstaw jezdnych składanych lub podstaw jezdnych z półką na materiał. W kartonie.
Typ Wykonanie Nr art.
2000 RG-T Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 

1700 W. 53 min-1. 340230 R220
2010 RG-T Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz,  

2100 W. 52/26 min-1, pod  
obciążeniem. Bardzo cicha praca. 340231 R220

2020 RG-T Silnik trójfazowy 400 V, 50 Hz,  
2000 W. 52/26 min-1, pod  
obciążeniem. Bardzo cicha praca. 340232 R380

Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Podstawa 344105 R
Podstawa jezdna,  z półką na materiał 344100 R
Podstawa jezdna składana 344150 R
REMS Herkules , podpory, patrz strona 107.
Rolki i pozostały osprzęt,  patrz strona 50. 
Przezbrojenie Magnum RG-T na L-T   
do gwintowania 340110 RR

Herkules 3B  
(osprzęt)

Podstawa jezdna składana 
(osprzęt)


