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Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.  
Särskilt lämpligt även för rör av rostfritt stål.
Kopparrör, rör av rostfritt stål  
med tunna väggar, stål-, 
aluminium-, mässingrör Ø 3 – 120 mm
  Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – för svåråtkomliga platser. 
Liten, behändig, speciellt för svåråtkomliga platser.

Stabil konstruktion och härdade mottrycksrullar för exakt styrning längs röret  
och lång livslängd.

Stor vridknapp av metall för lätt matning och skärning.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar  
rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet.  
Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. 
Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med 
mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini med nållagrad skärtrissa och nållagrade  
mottrycksrullar för särskild lätt kapning. 

Leveransens omfattning
REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med  
tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör med tunna väggar. Med skärtrissa.  
I blisterförpackning.
Beteckning Rör 

Ø mm/tum
Väggtjocklek 

s ≤ mm
Art. nr

Cu-INOX 3 – 16 3 – 16  
⅛ – ⅝"

 
4 113200 R

Cu-INOX 3 – 25 3 – 25  
⅛ – 1"

 
4 113230 R

Cu-INOX 3 – 28 Mini 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
4 113240 R

Cu-INOX 3 – 28 S Mini 
nållagrad

3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
4 113241 R

REMS RAS Cu-INOX Röravskärare

REMS RAS Cu-INOX – de kompakta  
med teleskopspindel. 
Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. 
Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, 
rätvinkligt snitt. 

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete  
och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet.  
Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. 
Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med 
mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S med nållagrad skärtrissa och nållagrade  
mottrycksrullar för särskild lätt kapning.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar  
lätt gradning med extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.

Leveransens omfattning
REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med  
tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör, med integrerat rörgradverktyg.  
Med skärhjul. I blisterförpackning.
Beteckning Rör 

Ø mm/tum
Väggtjocklek 

s ≤ mm
Art. nr

Cu-INOX 3 – 35 3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
4 113350 R

Cu-INOX 3 – 35 S  
nållagrad

3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
4 113351 R

Cu-INOX 3 – 42 3 – 42 
⅛ – 1¾"

 
4 113330 R



International 

Design Award

Info

78

REMS RAS Cu-INOX – kvalitetsröravskärare.
Robust, stabil konstruktion för krävande användning.

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. 
Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, 
rätvinkligt snitt. 

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete  
och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång  
hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan  
mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S med nållagrad skärtrissa och nållagrade  
mottrycksrullar för särskild lätt kapning. Snabbjustering av matningsspindeln  
i båda riktningarna.

Endast 1 skärtrissa för hela arbetsområdet Ø 3 – 120 mm.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning
REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med  
tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör med tunna väggar. Med skärtrissa.  
I blisterförpackning/i kartong.
Beteckning Rör 

Ø mm/tum
Väggtjocklek 

s ≤ mm
Art. nr

Cu-INOX 3 – 28 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
4 113300 R

Cu-INOX 6 – 42 6 – 42 
¼ – 1⅝"

 
4 113380 R

Cu-INOX 6 – 64 6 – 64 
¼ – 2½"

 
4 113400 R

Cu-INOX 8 – 64 S 
nållagrad,  
med snabbjustering 

8 – 64 
⅜ – 2½"

 

4 113401 R
Cu-INOX 64 – 120 64 – 120 

2½ – 4"
 
4 113500 R

Tillbehör

Beteckning Väggtjocklek 
s ≤ mm

Art. nr

REMS skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4 4 113210 R
REMS skärtrissa Cu-INOX 3–120 S,  
s 4,  nållagrad

 
4 113213 R

Universalgradningsklinga,  slipad 113360

REMS RAS Cu-INOX Röravskärare


