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REMS Nippelspanner

REMS Nippelfix

Osprzęt do maszyn wszystkich rodzajów oraz  
do gwintownic ręcznych

Osprzęt do maszyn z otwierającą się głowicą

Niemiecka jakość

Niemiecka jakość

Ręcznie napinany wewnętrzny uchwyt do króćców.  
Uniwersalny w zastosowaniu.
Króćce jedno- i dwustronnie gwintowane  
o długości zgodnej z normą i dłuższe ⅜ – 2"

REMS Nippelspanner – Króćce własnego wykonania.  
Dowolna długość. W każdym miejscu.
Uniwersalny w zastosowaniu do maszyn wszystkich rodzajów oraz do gwintownic 
ręcznych. Do głowic otwierających się i nie otwierających się. Cenny osprzęt  
do REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact,  
REMS Amigo 22 V, REMS Eva i innych produktów.

Idealne narzędzie również do obróbki resztek rur. Oszczędza czas i pieniądze.

Napinanie i centrowanie odcinków rur przez rozpieranie specjalnie hartowanych 
elementów ze stali sprężynowej.

Napinany od wewnątrz przez co nie wykorzystuje gwintu do mocowania rury.

Automatyczny samonapinający się wewnętrzny uchwyt 
do króćców.
Króćce jedno- i dwustronnie gwintowane  
o długości zgodnej z normą i dłuższe ½ – 4"

REMS Nippelfix – Króćce własnego wykonania do 4".  
Dowolna długość. Wszędzie. Automatyczne  
napinanie od wewnątrz. Szybko i łatwo.
Do maszyn z otwierającą się głowicą: tokarki do rur, maszyny z obracającą się 
głowicą, urządzenia gwintujące.

Idealne narzędzie również do obróbki resztek rur. Oszczędza czas i pieniądze.

Automatyczne, szybkie mocowanie i centrowanie resztek rur. Bez narzędzi.  
Automatyczne luzowanie po wykonaniu króćców. Możliwa produkcja króćców.  
Bez wyjmowania Nippelfixa z uchwytu mocującego.

Napinany od wewnątrz przez co nie wykorzystuje gwintu do mocowania rury.

Specjalnie hartowane i szlifowane elementy zaciskowe zapewniają szybkie  
i pewne mocowanie.

Zakres dostawy
REMS Nippelspanner. Ręcznie napinany wewnętrzny uchwyt do krótkich  
odcinków rur.
Wyszczególnienie Rozmiar Nr art.
REMS Nippelspanner ⅜" 110000 R

½" 110100 R
¾" 110200 R
1" 110300 R
1¼" 110400 R
1½" 110500 R
2" 110600 R

Zakres dostawy
REMS Nippelfix. Automatyczny wewnętrzny uchwyt do krótkich odcinków rur.
Wyszczególnienie Rozmiar Nr art.
REMS Nippelfix ½" 111000 R

¾" 111100 R
1" 111200 R
1¼" 111300 R
1½" 111400 R
2" 111500 R
2½" 111700 R
3" 111800 R
4" 111900 R

Zakres dostawy
REMS Nippelspanner Set. Ręcznie napinany uchwyt do króćców.  
W stabilnej skrzynce z blachy.
Wyszczególnienie Nr art.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼" 110620 R
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 110621 R

Zakres dostawy
REMS Nippelfix Set. Automatyczny samonapinający się wewnętrzny uchwyt  
do króćców. W stabilnej skrzynce z blachy.
Wyszczególnienie Nr art.
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼" 111620 R
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 111621 R


