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REMS Rollnut-przyrząd Urządzenie do wyoblania rur

Niemiecka jakość

Silne, zwarte urządzenie do wyoblania rur z hydraulicz-
nym dociskiem, 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, miedzi, aluminium, PVC

REMS Urządzenie do wyoblania – zwarte –  
uniwersalne. Posuw rolki dociskowej siłownikiem  
hydraulicznym

Konstrukcja
Zwarta, sprawdzająca się na budowie. Silny korpus z metalu dla dużych naprężeń. 
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.

Napęd
Tylko jedno urządzenie do wyoblania do REMS Amigo, REMS Amigo 2,  
REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum. Szybki, łatwy montaż.  
Trójścienny czop napędowy urządzenia wyoblającego gwarantuje pewne dociśnię-
cie i optymalne przeniesienie sił. Urządzenia do wyoblania dla maszyn gwintują-
cych innych producentów dopasowane do rozstawu podpór, średnicy podpór i osi 
wrzeciona każdej z maszyn na zapytanie.

Zakres dostawy
REMS Urządzenie do wyoblania. Urządzenie do wyoblania rur do systemu  
połączeń rur przy pomocy obejm DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania,  
ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do  
automatycznego ograniczenia głębokości wyoblania. 1 para rolek wyoblających  
(rolka dociskowa, przeciwrolka) 2 – 6", sześciokątny klucz kołkowy. Do REMS  
Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum  
lub gwintownic innych producentów. W kartonie.
Wyszczególnienie pasuje do Nr art.
REMS Urządzenie  
do wyoblania

REMS Amigo/ 
Amigo 2 Compact1) 

REMS Amigo 21) 
REMS Tornado2) 
REMS Magnum2) 347000 R

Urządzenie do wyoblania  
R 300

Ridgid 300
347001 R

1)  Wymagany zestaw przezbrojeniowy Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact  
(nr kat. 347007). Do urządzeń do wyoblania od roku produkcji 2014.

2)  W wersji T możliwość zastosowania tylko w przypadku rolek wyoblających  
do DN 200, 8".

Urządzenia do wyoblania dla innych produktów na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Rolki wyoblające 1 – 1½", para , do rur stalowych 347030
Rolki wyoblające INOX 1 – 1½", para ,  
do rur ze stali nierdzewnej 347053
Rolki wyoblające 2 – 6", para , do rur stalowych 347035
Rolki wyoblające INOX 2 – 6", para ,  
do rur ze stali nierdzewnej 347046
Rolki wyoblające 8 – 12", para , do rur stalowych 347040
Rolki wyoblające INOX 8 – 12", para ,  
do rur ze stali nierdzewnej 347047
Rolki wyoblające Cu 54 – 159, para,  do rur miedzianych 347034
Zestaw przezbrojeniowy Amigo / Amigo 2 / 
Amigo 2 Compact / Amigo 22 V 347007 R
REMS Herkules , podpory, patrz strona 107.


