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REMS eva
Handgängkloppa  
med lättskiftade gänghuvuden

Leveransens omfattning
REMS eva Set. Handgängkloppa med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga 
⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga.  
1 spärrhandtag för hela skärområdet. Gänghuvuden med skärbackar för rör-
gänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gängning för  
elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt eller i kartong.
Beteckning/storlek Art. nr
REMS eva Set i låda av stålplåt
R ½ + ¾ + 1 520014
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520015
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520013
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 520017
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 520016
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5) 520010
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5) 520009
REMS eva Set i kartong
R ½ + ¾ 520008
R ½ + ¾ + 1 520004
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ 520003
REMS eva set, kan levereras för vänstergänga och NPT-gänga.

höger vänster

Beprövad gängkloppa av hög kvalitet  
med utmärkta skäregenskaper.
Rörgänga  ⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga  6 – 30 mm, ¼ – 1"
Gängtyper, se sidan 30, 31.

REMS eva – kloppan för installatören. Mycket lätt 
start- och gängskärning.Spärrhandtag av stål, med 
kraftig plastisolering. Endast en sorts lättskiftade 
gänghuvuden. Slitstarka skärbackar av hög kvalitet.

Systemfördel
Stort skärområde upp till 1¼" och upp till 2" med endast ett spärrhandtag.  
Endast en sorts små, kompakta lättskiftade gänghuvuden och endast en sorts 
skärbackar. Samma gänghuvuden passar för alla REMS gängkloppor och för  
passande gängkloppor av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. 
Går inte att förväxla.

Spärrhandtag
Mycket stabil. Spärrhandtag av stål, kraftigt plastisolerad, för bekvämt arbete. 
Grovt handtag med halkskydd, ger ett stadigt grepp. Enkel omställning av  
riktningen på spärren. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert, går snabbt och  
lätt att byta.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, 
skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och 
gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt 
rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde ren gängning. 
Gänghuvuden S för skärning av rörgängor på svåråtkomliga ställen (sidan 23).

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri 
garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård  
specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

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

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 48).

Tillbehör

Beteckning Art. nr
Spärrhandtag  för hela arbetsområdet 522000
Gänghuvuden S  se sidan 23.
Gänghuvuden, skärbackar,
stickhuvuden för gängsnitt,  se sidan 30 – 31.
Låda av stålplåt  med fack, för REMS eva ⅜ – 2" 526050
Gängoljor  se sidan 49.
Nippelspanner ⅜ – 2"  se sidan 48.
REMS Aquila 3B,  arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ  
med 3 ben, se sidan 105.
REMS Aquila WB,  kedje-skruvstycke för arbetsbänk, se sidan 105.

Tysk kvalitetsprodukt


