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REMS Nano Elektriska röravskärare

Herkules Y

Herkules 3BJumbo 

Tysk kvalitetsprodukt

Kraftfullt, behändigt elverktyg för kapning av rör.  
För hantverk och industri. För bygge och verkstad.
Rör i pressmuffsystem av:
rostfritt stål, elförzinkat stål   Ø 12 – 28 mm
Koppar  Ø 10 – 35 mm
Plaströr med metallinlägg  Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – kapning upp till Ø 40 mm.  
Superlätt. Snabb. Rätvinklig. Spånfri.  
Utan utvändiga grader. Torr. 

Perfekt för pressmuffsystem
Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion
Mobil, elektrisk röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. 
Behändig och lätt, endast 1,9 kg. Även för fastsättning på arbetsbänk eller i skruv-
stycke. Stabil aluminiumkonstruktion torsionsfri vridstyv för rätvinklig kapning.  
Lätt kapning av rör genom speciellt formad skärtrissa. Skärtrissa som roterar  
och skär röret i ett moment. Enkel matning med ergonomiskt utformat handtag. 
Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt  
med mottrycksrullarna. 

Rörstöd
3 stabila speciellt anordnade mottrycksrullar av härdad precisionsstål för frik-
tionsfri rotation av rören som skall kapas i hela arbetsområdet Ø 10 – 40 mm  
och för optimering av skärtrissans angreppspunkt på röret som skall kapas  
(Patent EP 2 077 175). Inga inställningsarbeten. 

Drivning
Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad  
likströmsmotor 230 V, 130 W. Kraftfull, t. ex. kopparrör Ø 22 mm på endast 3 sek. 
Idealiskt varvtal 130 min-1. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsströmbrytare.

REMS skärtrissor
Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Nanos prestanda och de  
material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning 
utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål 
garanterar lång hållbarhet.

Leveransens omfattning
REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk röravskärare för snabb, rätvinklig kapning  
av rör Ø 10 – 40 mm, utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av  
rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12 – 28 mm, koppar Ø 10 – 35 mm. Plaströr med 
metallinlägg Ø 10 – 40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad likströms-
motor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Varvtal 130 min-1. Mottrycksrullar av härdat  
precisionsstål. Säkerhetsströmbrytare. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska. 

Art. nr
844010 R220

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS skärtrissa Cu-INOX  för rör med pressmuff system 
av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar 844050 R
REMS skärtrissa V  för plaströr med metallinlägg 844051 R
Väska 574436 R
Systemlåda L-Boxx  med inlägg för REMS Nano/ 
Nano 11 V, snabbladare, batteri, REMS REG 8 – 35,  
2 st. REMS skärtrissa, tumstock 844045 R
REMS Jumbo,  hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.
REMS Herkules,  materialstöd, se sidan 107.
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