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REMS Collum 22 V Akülü yiv açma makineleri

Boru bağlantı sistemleri için borular üzerinde hızlı ve 
ekonomik yiv açma işlevi için geliştirilen güçlü mobil 
akülü yiv açma makinesi. Tesisat döşeme, Sprinkler  
sistemleri, büyük kalorifer tesisatları, sanayi ve maden-
cilik alanları ile şantiyeler ve tamirhaneler içindir.  
Li-Ion 22 V tekno lojisi. Akü ve şebeke üzerinden  
çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
Çelik borular DN 25 – 300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Paslanmaz malzemeden imal edilmiş çelik borular,  
bakır-, alüminyum- ve PVC-borular için.

REMS Collum 22 V – çapa kadar elektrikli yiv açma  
makinesi. Mobil, hızlı, ekonomik. Yağ basınçlı  
hidrolik sayesinde baskı makarası silindiri iter.  
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, yaklaşık 23 yiv DN 100/4"  
tek bir akü şarjı ile.* 

Yapılış biçimi
Sağlam, dayanıklı, şantiyede kullanıma uygun, mobil. Uygun ebatlar, uygun ağır-
lık, tahrik makinesiyle birlikte akülü yiv açma tertibatının ağırlığı sadece 34 kg.  
Yumuşak kavramalı pratik, kürek tipi kulp. Yüksek akımlara karşı tahrik makinesi-
nin aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, motorun sıcaklık denetimi  
sayesinde aşırı ısınma emniyeti (NTC), 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj göstergeli 
elektronik şarj durum kontrolü. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve  
sağlam duruş için aksesuar olarak tekerleksiz veya tekerlekli sehpa mevcuttur. 

Tahrik sistemi
Güçlü ve hızlı, örneğin 4" çelik boruya sadece 77 saniyede yiv açılır. Sağlam  
tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu donanımı. Büyük boyutlarda  
yoğun kullanımlar için büyük güç rezervli, 500 W çıkışlı yüksek performanslı  
Akku-Motor 21,6 V. Yüksek yiv açma hızı 27 – 20 dak-1. Emniyet tipi dokunmalı  
çalıştırma butonu.

Akü veya şebeke sistemi
Li-Ion 22 V teknolojisi. Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun süreli  
çalışma için 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve yüksek performanslı, tek bir akü şarjıyla 
yakl. 23 yiv DN 100/4".* Renkli LED’lerle kademeli şarj durumu göstergesi. – 10 ile 
+ 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory 
etkisi görülmez. Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 90 W. Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 
290 W, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için. Li-Ion 21,6 V akü yerine kablolu 
işletim için akım beslemesi 220 – 240 V/21,6 V, 40 A çıkış, aksesuar olarak temin 
edilebilir.

Yuvarlama yöntemiyle yiv açma makinesi
Kompakt, sağlam ve şantiye çalışma ortamlarına uygun bir biçimde, metal gövdeli 
olarak imal edilmiştir. Pratik kullanım imkanı ve sadece 26 kg ağırlığı sayesinde kolay 
taşınabilme olanağı. Baskı tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik 
tahrikli basınç silindiri. Basınç yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluşturulmaktadır. 
Otomatik çentik/kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli 
ayarlama diski aracılıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir.

Yiv açma tekerlekleri
Başarıları kanıtlanmış REMS kanal açma tekerlekleri, basınç tekerleği ve karşı 
basınç tekerleği çap uyumluluğu olarak mükemmel bir biçimde bir birine orantılı 
hazırlanmış durumdadır ve üzerinde bulunan pütürlü alanlar sayesinde borunun 
emniyetli bir biçimde döndürülmesi ve böylece eşit ve hassas bir biçimde, kanal 
açma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Çentik/kanal açma tekerlekleri 
sağlam/sert ve özel olarak sertleştirilmiş spesiyal çelikten, özellikle uzun ömürlü 
olmaları üzere üretilmiştir. 3 çift oluk makarası (baskı makarası, kontra makara), 
DN 25 – 300, 1 – 12" komple çalışma aralığı için, kolay değiştirilebilir ve tekerlek 
sistemi kolay değiştirilebilir bir biçimde tasarlanmıştır. 54–159 mm çaplarında 
olan bakir borular için çentik açma tekerlekleri Cu (basınç tekerleği ile karşı  
basınç tekerleği). Oluk makarası INOX (paslanmaz çelikten baskı makarası, elas-
tik, özel olarak sertleştirilmiş ve nikel kaplı özel çelikten kontra makara), 1 – 1½", 
2 – 6" ve 8 – 12" paslanmaz çelik borular için. Bakır, alüminyum ve PVC borular  
için uygun kanal açma tekerlekleri için lütfen yetkili personelimize danışınız.

Materyal pedi
Süper sağlamlıkta materyal pedi REMS Herkules XL 12”, 12” borulara kadar oluk 
açma için (Sayfa 107).

Alman Kalite Ürünü
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Sehpa, tekerlekli (aksesuardır)

Alt şasi (aksesuardır)

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS Amigo 22 V tahrik makinesi,   
akü hariç 530004 R22
Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22
Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220
Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220
220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, güç beslenme  
tertibatı   akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için 571578 R220
Alt şasi   849315 R
Sehpa, tekerlekli 849310 R
REMS Herkules,  malzeme ayakları, bakınız sayfa 107.
Kanal açma makinası  ve aksesuarları, bakınız sayfa 50. 
REMS Lumen 2800 22 V , LED projektörlü akü, bakınız sayfa 111

Herkules 3B (aksesuardır)

Herkules XL 12" (aksesuardır)

Teslimat kapsamı
REMS Collum 22 V. DN 25 – 300, 1 – 12" boru bağlantı sistemleri için borular üze-
rinde çentik/kanal açma işlevi için geliştirilen akülü yiv açma makineleri. Baskı 
tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik tahrikli basınç silindiri. 
Basınç yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluşturulmaktadır. Otomatik çentik/
kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli ayarlama 
diski aracılıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir. 1 çift oluk makarası 
(baskı makarası, kontra makara) 2 – 6", alyan başlı kalem anahtar. Bakım gerek-
tirmeyen dişli grubu, güçlü akülü motor 21,6 V, 500 W, emniyetli şalter. Sağa ve 
sola hareket, fazla yüklenme korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, 
şarj durum kontrolü. Üniversal destek. Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hızlı şarj cihazı 
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için.  
Karton kutu içinde.

Art.-No.
347005 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

*  Ortam sıcaklığı yaklaşık 20°C. 


