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REMS Curvo 50 Elektrisk rörbockare

Tysk kvalitetsprodukt

Universellt, kompakt elverktyg för kallbockning av rör 
upp till 90°. Kan användas överallt utan skruvstycke.  
För verkstaden, bygget, reparationer. För hantverk  
och industri. För bygge och verkstad.
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)  Ø ¼ – 1¼"
Rostfria stålrör EN ISO 1127,  
EN 10217-7  Ø ½ – 1¼" 
  s ≤ 2,6 mm
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör  Ø 10–42 mm
Tunnväggiga kopparrör Ø 10–35 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65  
för kyla- och varmteknik EN 12735-1   Ø ⅜ – 1⅝"
Rör i pressmuffsystem av:
rostfritt stål Ø 12 – 42 mm
Elförzinkat stål (plastisolerat)  Ø 12 – 42 (28) mm
Plaströr med metallinlägg Ø 14 – 50 mm
Fler material, se REMS Curvo

REMS Curvo 50 – Bockning av stora rör utan veck. 

Universell användning
För montörsarbeten och inom sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. 
Passar utmärkt för stålrör EN 10255, rör för pressmuffsystem, för hårda och 
halvhårda kopparrör liksom värmerör av koppar med tunnväggiga värmerör av 
koppar enligt EN 1057. 

Systemfördel
Bocksegment och glidstycken från REMS Curvo 22 V, REMS Curvo och REMS Sinus 
(sidan 143) passar även i REMS Curvo 50 med fyrkantmedbringare 10 – 40, stöd 
10 – 40. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in 
på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, 
pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändigt elverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under 
bockningen. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, 
t. ex. 90° bockning stålrör Ø 1¼" endast 37 s. Snabb- och krypgång för precis 
bockning. Dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig. 

Bocksegment och glidstycken
Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpas-
sad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala på varje bocksegment  
och markering på varje glidstycke för precis bockning. Snabbt byte av bock-
segment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar,  
material och bockradier (sidan 143). Bocksegment och glidstycken REMS Curvo 
50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Form- och tryck-
stabila bocksegment av gjutjärn och glidstycken av superhård glasfiber förstärkt 
polyamid med hög glidförmåga.

Drivning
Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare 
säkerhetsslirkoppling. Beprövad, kraftfull universalmotor, 1000 W. Höger- och 
vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång. 

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning 
och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.
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REMS Curvo 50 Elektrisk rörbockare

Leveransens omfattning
REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rörbockare Ø 10 – 50 mm, upp till 90°.  
Stålrör EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼",  
s ≤ 2,6 mm, hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, Ø 10 – 42 mm, kopparrör med tunn-
väggiga kopparrör Ø 10 – 35 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och  
varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12 – 42 mm, 
C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål, plastisolerade Ø 12 – 28 mm, plaströr med metallinlägg 
Ø 14 – 50 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslir-
koppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhets-
strömbrytare, höger- och vänstergång. Fyrkantmedbringare 35 – 50, stöd 35 – 50, 
glidstycksbult. I stabil låda.

Art. nr
580110 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Beteckning Art. nr
Bocksegment och glidstycken,  se sidan 143.
REMS Curvo 50 maskin 580100 R220
Fyrkantmedbringare 35 – 50, stöd 35 – 50,   
för bock segment och glidstycken Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, 
Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (sidan 143). 582110 R
Fyrkantmedbringare 10 – 40, stöd 10 – 40,  
 för bocksegment och glidstycken från REMS Curvo,  
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se sidan 143. 582120 R
Glidstycksbult 582036
REMS bockspray,  400 ml 140120 R
Låda  med praktiska bärhandtag 590160 R
Låda av stålplåt  med fack för vardera 1 bocksegment 
och glidstycke R 100 och R 135/R 140, 90° 586012 R

Tillbehör


