REMS Amigo

Hızlı değiştirilebilir diş açma kafalarına sahip,
elektrikli pafta makinesi

Eşi olmayan destek kolu bulunan, güçlü ve pratik
elektrikli pafta makinesi. Mengene gerekmeksizin
her yerde uygulama imkanı sağlamaktadır.
Tamir, restorasyon ve şantiye işleri için idealdir.
Boru dişleri
⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Pim dişleri
6 – 30 mm, ¼ – 1"
Diş tabelası için: bakınız sayfa 28, 29.
REMS Amigo – en küçük, en haﬁf, en güçlü
ve en hızlı 1¼" çapına kadar.
Sistem avantajı

Sadece bir tür olan küçük ve kompakt bir biçimde üretilmiştir. Hız değiştirilebilir
diş açma kafaları diğer REMS kafalarına uygun şekilde üretilmiştir. Bundan dolayı
basit ve hesaplı depolama olanakları sağlanmıştır. Karıştırılmaları mümkün değildir.

Destekleme kolu

Meydana gelen tork gücünün her iki yönde desteklenmesi için, basitçe kullanılan
ve sağlam destekleme kolu. Eğri konumlandırılmış sıkıştırma kolu sayesinde, kendi
kendini sağlamlaştıran ve güvenli sıkıştırma sağlayan sistem. Diş açma kafalarının
destekleme kolu ve boru üzerine son derece basit konumlandırılmaları sağlanmıştır.

Yapılış biçimi

Kompakt, sağlam ve şantiye çalışma ortamlarına uygun bir biçimde imal edilmiştir.
Her yerde mengene gerektirmeksizin anında kullanılabilir. Makine ağırlığı sadece
3,5 kg’dır. Öne doğru çekme eğilimi bulunmadığından, tek elle de kullanılabilmektedir. Yerine mükemmel oturan, hızlı değiştirilebilir özellikli diş açma kafaları, kolayca
söküp takılabilir.

Tahrik sistemi

Bakım gerektirmeyen kompakt ve sağlam bir biçimde tasarlanmış dişli kutu sistemi.
Dönüş yönü değiştirme seçimi durumunda, kendiliğinden konum değiştiren sürtünme kömürleri sayesinde, otomatik olarak % 30 güç artırımı sağlayan, 1200 W
gücünde sağlam ve kuvvetli üniversal motor. Azami güç çekimi 1800 W’a kadardır.
Yüksek diş açma hızı 35–27 ¹/dak.’dır. Emniyet tipi, dokunmalı çalıştırma şalteri.

Hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları

Alman Kalite Ürünü

Bakınız sayfa 112.

Diş açma/kesme tarakları

Denenmiş ve başarılı bulunmuş olan ve bozulmayan REMS kalite pafta açma
yanakları, optimal bıçak geometrileri sayesinde çok basit başlama özelliğine sahip
olup, pafta açma işini kolaylaştırmaktadır ve temiz paftaların elde edilmelerini
sağlamaktadır. Mukavemetli ve özel sert çelikten imal edilmiş olan pafta açma
yanakları olağanüstü ömre sahiptir.

Info

Diş açma-yardımcı maddeleri
REMS Sanitol ve REMS Spezial (sayfa 47).

Manşon kesme/açma

Rasyonel bir biçimde REMS manşon mengenesi ⅜ – 1¼" (2") ile sağlanmaktadır
(sayfa 46).

Teslimat kapsamı

REMS Amigo seti. Hızlı değiştirilebilir pafta açma ağızları bulunan, elektrikli
pafta açma aleti. ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm olan boru paftaları ve 6 – 30 mm, ¼ – 1". pim
paftaları içindir. Sağ ve sol yivli paftalar için. Bakım gerektirmeyen ve sağlam bir
biçimde tasarlanmış olan dişli kutusu sistemine sahip tahrik motoru. Dönüş yönü
değiştirme seçimi durumunda, kendiliğinden konum değiştiren sürtünme kömürleri
sayesinde, otomatik olarak güç artırımı sağlayan, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W
gücünde sağlam ve kuvvetli üniversal motor. Azami güç çekimi 1800 W’a kadar.
Sağ ve sol dönüşlü çalışma imkanı. Emniyet tipi, dokunmalı çalıştırma şalteri,
aşırı yüklenmeye karşı emniyet sistemi. Her iki dönüş yönüne etkili olan destekleme kolu. REMS eva tipi-hızlı kafa değiştirme sistemi, İSO 7-1, EN 10226 (DİN
2999, BSPT) normları uyarınca açılı boru paftaları için kesme tarakları ile birlikte
hızlı değiştirilebilir özellikli diş açma kafaları R-sağ diş, veya EN 60423 M normu
uyarınca Elektrik kabloları döşeme boruları kafaları. Sağlam çelik kutuda.
Adlandırma
Art.-No.
Set R ½ - ¾ -1-1¼
530020R220
Set M 16 - 20 - 25 - 32 (M × 1,5)
530022R220
Set M 20 - 25 - 32 - 40 (M × 1,5)
530023R220
REMS Amigo modeli NPT-diş olarak teslim edilebilir.
Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.
Aksesuar
Adlandırma
Art.-No.
Hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları, diş açma tarakları,
diş açma kollarına takılan diş açma kafaları için, bakınız sayfa 28 – 29.
REMS Amigo tahrik makinesi
530000R220
Destekleme kolu
533000R
REMS REG St ¼ – 2", boru çapak temizleyicisi için,
bakınız sayfa 87.
731700
Pafta aleti ve testere ile kesme işleri için, REMS Amigo E,
Amigo, Amigo 2 ve Tiger ANC için çift taraﬂı mengene
543100
Pafta kolu için bakınız sayfa 22.
522000
Diş açma yardımcı maddeleri için, bakınız sayfa 47.
⅜ – 2" manşon mengenesi için, bakınız sayfa 46.
Bölmeli çelik kutu
536000

Sağ

Sol
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