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REMS Python Oljehydraulisk rörbockare

Robust oljehydraulisk handrörbockare för exakt  
bockning av rör upp till 90°. För hantverk och industri.  
För bygge och verkstad.
Stålrör EN 10255  Ø ⅜ – 2"
Plaströr med metallinlägg Ø 32 – 75 mm

REMS Python – superlätt bockning till Ø 2", 75 mm. 
Idealisk för stålrör EN 10255 och för plaströr  
med metallinlägg och pressmuffsystem. Även för  
tillverkning av etagebockningar i flera plan.

Universell användning
För montörsarbeten, inom sanitet- och värmeteknik liksom maskin och  
anläggningsbyggnation. Passar utmärkt för stålrör EN 10255 och för plaströr  
med metallinlägg för pressmuffsystem. 

Systemfördel
Endast en rörbockare för hela arbetsområdet till Ø 2", Ø 75 mm. 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 på svetssömmar, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack  
vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Robust oljehydraulisk drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem.  
2 bärare för glidrullar och 2 glidrullar bildar en sluten böjram som ger hög styvhet 
och precision vid bockning. Den övre glidrulls hållaren kan svängas för lätt instick-
ning och uttag av rör, med markerade instickningspositioner för glidrullarna som  
motsvarar rörstorleken som ska bockas, med vinkelskala från 0 till 90°. övra 
glidsrullehållaren förskjutbar i sideled för tillverkning av önskade överbockningar 
och etagebockningar, även i flera plan. Kan användas överallt. Inga inställningsar-
beten. Enkelt, problemlöst, snabbt arbete, t.ex. 90° bockning Ø 63 mm endast 60 s.  
Rörstativ på 3 ben som tillbehör.

Bocksegment och glidrullar
Bocksegment St för stålrör, form- och tryckstabil, av superhårt gjutjärn.  
Bocksegment V för plaströr med metallinlägg, form- och tryckstabil, av vridstyvt 
aluminium. Se sidan 135. Markering på varje bocksegment för precis bockning. 
Vinkelmätare med vinkelskala 0 till 180° för precis bockning, som tillbehör.  
Optimal anpassning av bocksegment och glidrullar garanterar materialanpassad 
bockning utan sprick- eller veckbildning. Mycket styva glidrullar för friktionsfritt 
stöd för matningstrycket. Snabbt byte av böjsegment och glidrullar genom enkelt 
instickningssystem. 

Drivning
Oljehydraulisk drivanordning med hydraulikcylinder bestående av högvärdig rullerat 
hydraulikrör. Överbelastningsskydd för hydraulikmatningen i främsta kolvpositionen 
och övertrycksventil för säkert arbete. Ergonomiskt utformat matningshandtag  
för kraftsparande tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. Ingen klämnings-
risk tack vare slut begränsning på matningsspaken, för hög arbetssäkerhet. 

Tysk kvalitetsprodukt

Överbockning. 
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Leveransens omfattning
REMS Python Set. Oljehydraulisk rörbockare för exakt bockning av rör  
upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ⅜ – 2", plaströr med metallinlägg Ø 32 – 75 mm. 
Drivanordningen med bärare för glidrullar, övre bärare för glidrullar kan  
förskjutas i sidled, 2 glidrullar, bocksegment St resp. V. I stabil transportlåda.
Beteckning Art. nr
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼" 590020 R
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 590021 R
Set V 40 + 50 + 63 mm 590022 R

Tillbehör

Beteckning Art. nr
Drivanordning  med glidrullsbärare  
och glidrullar 590000 R
Glidstycke Ø 75 mm, 2-pack 590111 R
Rörstativ på 3 ben 590150 R
Transportlåda  med praktiska bärhandtag 590160 R
Vinkelmätare  för precis bockning 590153 R
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St ⅜" 50 � 590051 R
St ½" 65 � 590052 R
St ¾" 85 � 590053 R
St 1" 100 � 590054 R
St 1¼" 150 � 590055 R
St 1½" 170 � 590056 R
St 2" 220 � 590057 R
V 32 mm 112 128 � 590061 R
V 40 mm 140 160 � 590058 R
V 50 mm 175 200 � 590059 R
V 63 mm 220 252 � 590060 R
V 75 mm 260 298 p 590062 R

St 10255: Stålrör (gängrör) EN 10255
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
p 2 st. glidstycken Ø 75 mm (Art. nr. 590111) behövs 
1) Bockradie mm på insidan av bockningen (EN 10255)
2) Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW VP 632)

Etagebockning i flera nivåer.


