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REMS Turbo Cu-INOX Rörcirkelsåg

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, rörlig rörcirkelsåg för nästan gradfri, rätvinklig 
och snabb sågning. För rostfria stålrör, C-stålrör,  
pressfitting systemens kopparrör bl.a. Även för att kapa 
tunnväggiga profiler för installationvägg. För bygge  
och verkstad.
Rostfria stålrör, C-stålrör, kopparrör  
och andra material  ≤ Ø 76 mm
REMS sågblad Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – gradfattig, rätvinklig, snabb.  
Nästan gradfri sågning genom dubbelskruvstycke.  
Kraftfull, t. ex. Ø 22 mm på endast 4 sek.  
Lätt att transportera. 

Idealisk för pressmuffsystem
Motsvarar kraven
Torrsågning, på så sätt ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Gradfri genom dubbelskruvstycke.
Optimal skärhastighet förhindrar försämring av rörmaterialet genom överhettning.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Liten, behändig lätt att bära, endast  
17 kg. Enkel kapning tack vare fördelaktig hävarmsverkan. Snabbt sågbladsbyte. 
Exakt sågning. Markering av sågbladsnivån på sågbladets skyddshuv. Anslutning 
till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E.  
Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport,  
optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Universal dubbelt skruvstycke
Robust, lättgående universaldubbelskruvstycke för gradfattig sågning. Båda  
rörändarna är fastspända under sågningen. Enkel, säker fastspänning även  
för rör med tunna väggar genom vertikalt lutande neddragningsback. För båda 
skruvstyckessidor endast en stabil spännspindel med stort spännhandtag  
för jämn, kraftsparande och säker fastspänning av material. 

Drivning
Robust, precis kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad univer-
salmotor, 500 W. Kraftfull, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 22 mm på endast 4 sek.  
Idealiskt varvtal 60 min-1. för optimal skärhastighet och lugn sågning.

REMS sågblad
Tysk toppkvalitet. Effektdata för REMS Turbo Cu-INOX för sågning av rör av  
rostfritt stål anpassat REMS metallcirkelsågblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. 
Speciellt fintandat, härdat och slipat. För lätt och exakt sågning. Lång hållbarhet. 
REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder,  
för ännu längre hållbarhet. Speciellt fintandat, härdat och slipat.

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg
Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm,  
Ø ½ – 2⅛", för elektrisk drivning med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX bl.a.  
(sida 101). 

Leveransens omfattning
REMS Turbo Cu-INOX Basic. Rörcirkelsåg med universaldubbelskruvstyckel  
för gradfattig, rätvinklig, snabb sågning. För rostfria stålrör, C-stålrör, pressfitting  
systemens kopparrör bl.a. Även för att kapa ptunnväggiga profiler för installa-
tionvägg. För REMS sågblad Ø 225 mm. Med underhållsfri driv mekanism, beprö-
vad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, säkerhetsströmbrytare, skyddshuv  
för sågblad. Varvtal 60 min-1. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel. Utan sågblad.  
Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

Art. nr
849006 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS metallcirkelsågblad HSS   
speciellt för rör av rostfritt stål, fintandat,  
225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. 849703 R
REMS metallcirkelsågblad HSS-E  (koboltlegerat)  
speciellt för rör av rostfritt stål, fintandat,  
225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Mycket lång hållbarhet 849706 R
REMS REG 10 – 54 E . Utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 101. 
Stativ 849315 R
Hjulstativ flyttbart 849310 R
REMS Jumbo,  hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.
REMS Herkules,  materialstöd, se sidan 107.

Herkules Y
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