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REMS RAS P/SW 45/L Röravskärare/rörslitsare

Robust kvalitetsverktyg med två skärsystem för kapning 
och slitsning av korrugerade skyddsrör av plast.
Kapning  Ø ≤ 45 mm
    Ø ≤ 1¾"
Slitsning (längssnitt)  ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – kapning och slitsning  
av korrugerade skyddsrör av plast. 
Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Specialhärdade och specialslipade klingor för skärning och slitsning.  
Tysk kvalitetsprodukt.

Fyrkantiga, kilformade klingor med en skärvinkel på 90 °, kan vridas 4 gånger  
med 90° för 4 gånger längre livslängd. Rätvinkligt, gradfritt snitt vid kapning  
tack vare rörstöd på båda sidor med korrugerad styrning. 

Automatiskt presstryck vid kapning.

Skärdjupsbegränsning på skärverktygen vid kapning förhindrar skador  
på invändiga rör.

Leveransens omfattning
REMS RAS P/SW 45/L. Röravskärare/rörslitsare för korrugerade skyddsrör  
av plast. Med 3 klingor. I blisterförpackning.

Rör Ø mm/tum Art. nr
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R

Tillbehör

Beteckning Art. nr
Klinga P/SW 45/L, 3-pack ,  för REMS RAS P/SW 45/L 113481 R

REMS RAS W INOX Röravskärare

Kvalitetsverktyg för hög belastning vid kapning av rör.
Korrugerade metallslangar (korrugerade rör)  
av rostfritt stål, även mantlade DN 10 – 32 (40)
  ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – särskild kvalitets-
röravskärare för kapning av korrugerade metall slangar 
(korrugerade rör) i rostfritt stål.
Kompakt konstruktion för krävande användning.

Lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt. 

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning, skärtrissa med nållager och  
2 specialhärdade, mottrycksrullar med nållager. På båda sidor, 3 styrrullar av 
högmolekylär plast, placerade i en triangel, för rak styrning av den korrugerade 
metallslangen (korrugerat rör) under skärförloppet. 

Ergonomiskt utformat, praktiskt vridhandtag.  

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

Leveransens omfattning
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Röravskärare för korrugerade metallslangar 
(korrugerade rör) av rostfritt stål, även mantlade. Mottrycksrullar med nållager 
Med skärtrissa, med nållager. I blisterförpackning. 

Rör Art. nr
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS skärtrissa W INOX 10 – 32/40 S , nållagrad 113461 R

Tysk kvalitetsprodukt

t. ex.
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


