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REMS REG 10 – 54 Zewnętrzny i wewnętrzny gratownik do rur

Trwałe, wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur 
zewnątrz i wewnątrz.
Nierdzewne rury stalowe, inne rury  
stalowe, miedziane, mosiężne,  
aluminiowe i z tworzyw Ø 10 – 54 mm
 Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 – wieloostrzowy do Ø 54 mm. 
Lekkie, bez wysiłku gratowanie ręczne dzięki wielu specjalnie hartowanym  
i szlifowanym ostrzom. 

Mocne wykonanie do dużego obciążenia.

REMS REG 10 – 54 E Zewnętrzny i wewnętrzny gratownik do rur

Trwałe, wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur 
zewnątrz i wewnątrz. Do użytkowania ręcznego albo  
z napędem elektrycznym.
Nierdzewne rury stalowe, inne rury  
stalowe, miedziane, mosiężne,  
aluminiowe i z tworzyw Ø 10 – 54 mm
 Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – do użytku ręcznego lub  
z napędem elektrycznym. Przeznaczony  
do rur ze stali nierdzewnej. 
Lekkie, bez wysiłku gratowanie ręczne dzięki wielu specjalnie hartowanym  
i szlifowanym ostrzom. 

Zintegrowany zabierak sześciokątny do napędzania elektrycznego przez wkrętarko-
-wiertarkę akumulatorową REMS Helix 22 V VE (strona 108) oraz pozostałe wkrę-
tarko-wiertarki z uchwytem do bitów ¼" (prędkość obrotowa ≤ 300 min-1), przez 
przecinarkę do rur REMS Cento, REMS Cento 22 V (strona 86 – 89) lub przez 
piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (strona 72) (patent EP 2 058 067). 

Mocne wykonanie do dużego obciążenia.

Zakres dostawy
REMS REG 10 – 54 E. Zewnętrzno/wewnętrzny gratownik do rur, ręczny  
lub z napędem elektrycznym. Do rur ze stali nierdzewnej , innych rur ze stali, 
miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzywa, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". 
W opakowaniu blistrowym.

Nr art.
113835 R

Zakres dostawy
REMS REG 10 – 54. Zewnętrzno/wewnętrzny ręczny gratownik. Do rur ze stali  
nierdzewnej , innych rur ze stali, miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzywa.  
W kartonie, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". W opakowaniu blistrowym.

Nr art.
113830 R

Osprzęt 

Wyszczególnienie
REMS Helix 22 V VE,  wkrętarko-wiertarka akumulatorowa, patrz strona 108
REMS Cento,  maszyna do cięcia rur, patrz strona 86
REMS Cento 22 V,  akumulatorowa maszyna do cięcia rur, patrz strona 88
REMS Turbo Cu-INOX,  pilarka tarczowa do rur, patrz strona 72

Patent EP 2 058 067


