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REMS Collum Spårningsmaskin

Hjulstativ flyttbart (tillbehör)

Kraftfull för snabb, ekonomisk spårning av rör för rör-
kopplingssystem. För installation, sprinkleranläggningar, 
stora värme anläggningar, industri och gruvindustri.  
För bygge och verkstad.
Stålrör DN 25–300
  1 – 12"
  s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör

REMS Collum – elektrisk rillning upp till 12".  
Snabbt och ekonomiskt. Matning av tryckrullen  
med oljehydraulisk tryckcylinder. 

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig på bygget. Fördelaktiga mått, fördelaktig 
vikt, spårrillanordning med huvudmaskin endast 31 kg. För arbetsbänk. Stativ 
eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och 
stabil uppställning.

Drivning
Kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 6" stålrör med REMS Collum på bara 52 s.  
Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 1200 W universal-
motor (REMS Collum och REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W univer salmotor 
(REMS Collum 2) för intensiv användning vid stora dimensioner. Säkerhetsströmbry-
tare. Säkerhetsfotbrytare med honkoppling för ergonomiskt arbete som tillbehör.

Spårrillanordning
Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar.  
Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull  
matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns 
en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar
REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryck-
rulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret  
och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång  
hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet 
DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för 
koppar rör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle  
i seg härdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½",  
2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Materialstöd
Superstabilt materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" 
(se sidan 107).

Tillbehör

Beteckning Art. nr
Stativ 849315 R
Hjulstativ flyttbart 849310 R
Säkerhetsfotbrytare med honkoppling 347010 R220
REMS Herkules,  materialstöd, se sidan 107.
Spårrullar  och andra tillbehör, se sidan 50. 

Tysk kvalitetsprodukt

Herkules 3B (tillbehör)

Leveransens omfattning
REMS Collum. Spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem 
DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar 
inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, 
mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. 3 Huvudmaskin med underhållsfri  
drivmekanism, kraftfull universalmotor, säkerhetsströmbrytare. Till arbetsbänk, 
stativ eller flyttbart hjulstativ. kartong.
Beteckning Modell Art. nr
Collum Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 

1200 W, överbelastningsskydd.  
29 min-1 347006 R220

Collum 2 Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 
1700 W. 28 min-1 347008 R220

Collum 2  
Compact

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 
1200 W, överbelastningsskydd.  
26 min-1 347009 R220

Andra nätspänningar på begäran.


