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Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

Mycket tåliga kaptänger M av smitt och extrahärdat  
specialstål för kapning av gängstänger.
Stål, rostfritt stål upp till dragbrottshållfasthetsklass  
4.8 (400 N/mm²)  M 6 – M 12

REMS kaptång M – kapning av gängstänger.  
Sekundsnabb. 
Av smitt och extrahärdat specialstål.

Vändbara kapinsatser för dubbel livslängd. 

CNC-bearbetade kapinsatser M med exakt gängkontur för perfekt styrning av 
gängstången under kapningen. Tångdelar, kapinsatser och speciellt utformade och 
härdade saxkanter, tillverkade för perfekt passning, och gradfria kapningsställen. 

Gängstången kan efter kapningen skruvas fast i rörhållarens gänganslutning  
eller muttern utan att behöva bearbetas. 

Kapanordning formad som presstång (Patent EP 1 459 825, Patent US 
7,284,330). Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar 
av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN. Alla kaptänger markerade med * har  
ytterligare en anslutning för manuell drivning med handradialpress REMS  
Eco-Press.

Mycket tålig kabelsax av smitt och extrahärdat  
specialstål för kapning av elkablar.
Elektrisk kabel  ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS kabelsax – kapa elkablar lekande lätt! 
Av smitt och extrahärdat specialstål. 

Utbytbara, CNC-bearbetade skär för lång hållbarhet. Stort skärområde.

Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra  
fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Tillbehör

Beteckning för gängstänger Art. nr
Kapinsatser M 6, par M 6 571891
Kapinsatser M 8, par M 8 571896
Kapinsatser M 10, par M 10 571866
Kapinsatser M 12, par M 12 571871
Låda av stålplåt  med fack för 6 kaptänger/ 
presstänger och fack för röravskärare upp till 42 mm 570295 R

Leveransens omfattning
REMS kaptång M. Kaptång med vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål,  
M 6 – M 12. I kartong.
Beteckning för gängstänger Art. nr
REMS kaptång M 6* M 6 571890
REMS kaptång M 8* M 8 571895
REMS kaptång M 10 M 10 571865
REMS kaptång M 12 M 12 571870

Leveransens omfattning
REMS kabelsax. Kabelsax med utbytbara kabelskär (2 styck) för elkablar  
≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I kartong.

Art. nr
571887

Tillbehör

Beteckning Art. nr
Kaberskär, 2-pack 571889 R02


