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REMS Turbo Cu-INOX Pilarka tarczowa do rur

Niemiecka jakość

Zwarta, przenośna pilarka tarczowa do rur, do bezgrato-
wego, prostopadłego i szybkiego cięcia. Do rur ze stali 
nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych  
do systemów zaciskowych i innych. Również do cięcia 
cienkościenny profili instalacji natynkowych. Na plac  
budowy i do warsztatu.
Rury ze stali nierdzewnej, rury ze stali  
węglowej, rury miedziane i inne materiały ≤ Ø 76 mm
REMS tarcza tnąca Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – bez gratu, prostopadle,  
szybko. Bezgratowe cięcie dzięki imadłu podwójnemu.  
Wysokosprawna, np.: Ø 22 mm tylko w 4 s.  
Łatwa do transportu. 
Idealna do systemów połączeń zaciskowych
Odpowiada wymaganiom:
Suche cięcie, żadnego uszkodzenia O-ringu przez środek smarujący.
Bez gratu, dzięki podwójnemu imadłu.
Optymalna szybkość cięcia wyklucza uszkodzenie struktury materiału rury  
przez przegrzanie.

Konstrukcja
Zwarta, silna sprawdzająca się na budowie. Małe gabaryty. Poręczna, łatwo  
przenośna, tylko 17 kg. Lekkie cięcie dzięki działaniu dźwigni. Szybka wymiana 
tarczy. Precyzyjne cięcie. Oznaczenie biegu tarczy na osłonie. Podłączenie  
do napędu zewnętrzno - wewnetrznego gratownika rur REMS REG 10 – 54 E. 
Przeznaczona do stołu roboczego. Podstawa, podstawa jezdna dostępna jako 
osprzęt, zapewnia łatwy transport, optymalną wysokość roboczą i stabilne  
ustawienie.

Uniwersalne imadło podwójne
Silne, lekko przesuwne uniwersalne imadło podwójne do cięcia bezgratowego. 
Oba końce rury są podczas cięcia mocno unieruchomione. Łatwe, pewne moco-
wanie również rur cienkościennych przez pochylenie w dół tylnej szczęki imadła. 
Obie strony imadła dosuwane jednym stabilnym wrzecionem dociskającym z 
dużych rozmiarów dźwignią dociskową, co gwarantuje równomierne, bez wysiłku 
pewne mocowanie materiału. 

Napęd
Silna, precyzyjna, kulkowo i igiełkowo ułożyskowana przekładnia bezobsługowa. 
Niezawodny silnik uniwersalny 500 W. Wysokosprawny np. rura ze stali nierdzewnej 
Ø 22 mm tylko w 4 s. Idealna ilość obrotów 60 min-1 zapewnia optymalną szybkość 
i spokojne cięcie.

REMS tarcze tnące
Najwyższa niemiecka jakość. Tarcza tnąca REMS HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 zębów 
jest dopasowana do parametrów cięcia rur ze stali nierdzewnej przez REMS  
Turbo Cu-INOX. Specjalnie drobno uzębiona, hartowana i szlifowana. Lekkie  
i dokładne cięcie. Duża trwałość. Gwarantująca jeszcze większą trwałość tarcza 
tnąca REMS HSS-E (stop kobaltowy) 225 × 2 × 32 mm, 220 zębów. Bardzo drobno 
uzębiona, hartowana i szlifowana. 

Gratownik zewnętrzno-wewnętrzny rur
Gratownik zewnętrzno-wewnętrzny rur REG 10 – 54 E, dla rur Ø 10 – 54 mm,  
Ø ½ – 2⅛", do napędu za pomocą pilarki tarczowej do rur REMS Turbo Cu-INOX 
itp., patrz strona 101.

Zakres dostawy
REMS Turbo Cu-INOX Basic. Pilarka tarczowa do rur z uniwersalnym imadłem 
pod wójnym do bezgratowego, prostopadłego, szybkiego cięcia. Do rur ze stali 
nierdzewnej, rur ze stali węglowej, rur miedzianych do systemów zaciskowych  
i innych. Również do cięcia cienkościenny profili instalacji natynkowych. Do tarczy 
tnącej REMS Ø 225 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem 
uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, 
osłoną tarczy tnącej. Obroty 60 min-1. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kołkowy.  
Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i  podstaw jezdnych. W kartonie.

Nr art.
849006 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
REMS tarcza tnąca HSS   
spec. dla rur ze stali nierdzewnej, drobno uzębiona, 
225 × 2 × 32 mm, 220 zębów. 849703 R
REMS tarcza tnąca HSS-E  (stop kobaltowy),  
spec. dla rur ze stali nierdzewnej, drobno uzębiona,  
225 × 2 × 32 mm, 220 zębów. Bardzo duża trwałość. 849706 R
REMS REG 10 – 54 E . Gratownik zewnętrzno-wewnętrzny rur, patrz strona 101.
Podstawa 849315 R
Podstawa jezdna 849310 R
REMS Jumbo , składane stoły robocze, patrz strona 106.
REMS Herkules , podpory, patrz strona 107

Herkules Y

Jumbo Herkules 3B


