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REMS Unimat 75 Gängskärningsmaskin

Bearbetningsexempel

Tysk kvalitetsprodukt

Halvautomatisk, kraftfull maskin för rationell skärning  
av bult- och rörgängor. För industri, metallhantverk,  
installation.
Bultgänga 6 – 72 mm
  ¼ – 2¾"
Rörgänga  1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleransklass 
enligt ISO 261 (DIN 13) „mellan” (6 g)
Gänglängd  ≤ Ø 30 mm  obegränsad
  ≤ Ø 72 mm  ≤ 200 mm
Fasning Område 7 – 62 mm
  Fasad Ø  ≥ 7 mm
 Största fas 7 mm
 Fasvinkel  45°
Curling Område 7 – 62 mm
  Curlad Ø  ≥ 7 mm
Gängtyper, se sidan 44.

REMS Unimat 75 – mycket effektiv. Tangential- 
skärbacksystem. Stort skärområde. Snabbt arbete,  
kort omställningstid. För enkel- och serieproduktion.  
Kostnadseffektiv maskindrift. Enkel manövrering.  
Avlastar dyra svarvar och personal.

Arbetsprincip
Fast material – roterande gänghuvud.

Konstruktion
Kompakt, robust konstruktion för kontinuerlig drift. Gänghuvud med efterslipbart 
tangential-skärbacksystem i självcentrerande hållarsystem. Efter lätt startskärning 
med matningsspak och kuggstång automatisk matning av gänghuvudet (ingen 
styrgänga). Svetsat, stabilt maskinstativ med extra stort oljeutrymme och stor,  
uttagbar spånlåda.

Drivning
Slitstark planetväxel med öppet solhjul för långgänga upp till Ø 30 mm. Beprövad, 
speciellt för gängskärning utformad, kraftfull, polomkopplingsbar trefasmotor  
med röraxel, 2000/2300 W, överbelastningsskydd. Omkastare för riktningsbyte  
för höger- och vänstergänga. Hög arbetshastighet, 2 gänghuvudsvarvtal  
70 och 35 min-1.

Fastspänningsanordning
Stabil, torsionsfri, självcentrerad, universell fastspänningsanordning för hela 
spännområdet med speciellt kuggade och härdade spännbackar. Val mellan  
manuell fastspänning eller oljehydraulisk-pneumatisk med manövrering  
via fotpedal (drifttryck 6 bar). 

Specialspännbackar
För draget material, stiftskruvar, sexkantskruvar och rörnipplar, som tillbehör.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad, elektrisk smörjmedelspump med hög matningskapacitet.  
God försörjning med gängskärningsmedel garanterar ren gängning och lång  
hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor. Fininställning  
av gängdiametern genom spindel med skala. Gänghuvudet sluts automatiskt och 
öppnas automatiskt när den inställda gänglängden har nåtts. Alla gängor kan  
skäras i en arbetsgång. Kopieringsanordning för konisk gängning. Istället för byte 
av skärsats ännu mer rationellt arbete med automatiska universalgänghuvuden.

Skärbackar
REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skär-
geometri garanterar superlätt startskärning, lätt gängskärning och rena gängor. 
WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material  
< 500 N/mm² (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material  
≥ 500 N/mm² (MPa). Skärbacksystemet sätts fast i ett speciellt hållarsystem.  
Skärbackar och hållare bildar en skärsats.

Gängning av armeringsjärn 
Speciella skärbacksystem M med ytterligare slipad skärning, för gängning  
av armeringsjärn i en arbetsgång. Drivning med För användning med REMS  
Unimat 75 med oljehydrauliskt-pneumatiskt skruvstycke, för högt spänntryck.
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Beteckning Art. nr
Skärbacksystem och hållare (skärsatser),  
skärbacksystem,  se sidan 44.
Automatiskt universalgänghuvud,   
utan skärsatser, utan låsspak 751000
Låsspak  för stängning och öppning  
av skärbackarna
R  för rörgänga konisk höger 751040 R90
R-L  för rörgänga konisk vänster 751050 R90
G  för cylindrisk rörgänga höger 751060 R90
G-L  för cylindrisk rörgänga vänster 751070 R90
M  för alla bultgängor höger 751080 R90
M-L  för alla bultgängor vänster 751090 R90
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm,  med fas-/ 
curlingbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, med hållare 751100
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm,  utan skärsatser 751102
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 46 mm,  HSS, med hållare 751096
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 40 – 62 mm,  HSS, med hållare 751098
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, 4-pack,  HSS 751097
Specialspännbackar, par,  för draget material, stift-
skruvar, sexkantskruvar och rörnipplar. Verktygslängd 
före skruvstyckel utan gänga minst 15 mm, Ø 6 – 42 mm 753240
Gängoljor  se sidan 49.
Nippelhållare  se sidan 48.
REMS Herkules,  materialstöd, se sidan 107.

Tillbehör

Leveransens omfattning
REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatiserad gängskärningsmaskin för bultgänga  
6 – 72 mm, ¼ – 2¾", rörgänga 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Maskin på stativ. Polom-
kopplingsbar trefasmotor med röraxel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, höger- och 
vänstergång. Gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min-1. Självcentrerande universal-
skruvstycke för hela spännområdet, val mellan manuell eller oljehydraulisk- 
pneumatisk manövrering. Automatisk smörjkylning. 1 automatiskt universal-
gänghuvud för alla gängor, automatiskt öppnande och slutande. Utan skärsatser,  
utan låsspak. Elektriskt förreglad skyddshuv. Inställningsmall. Arbetsnyckel.  
I transportlåda.
Beteckning Modell Art. nr
REMS Unimat 75 
Basic mS

manuellt skruvstycke
750003 R380

REMS Unimat 75 
Basic pS

oljehydrauliskt-pneumatiskt 
skruvstycke 750004 R380

Andra nätspänningar på begäran.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 49). Speciellt utvecklat för gängs kärning. 
Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre 
hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med särskilda spännbackar 1/16 – 1¼"eller med automatiskt invändigt  
fastspännande REMS Nippelfix ½ – 2½" eller med manuellt invändigt fast-
spännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 48).


