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REMS Contact 2000 Elektrikli lehimleme aleti

Alman Kalite Ürünü

Yumuşak lehimleme işler için tasarlamış güçlü ve süper  
hafif elektrikli lehimleme aleti. Emniyet transformatörü ile 
donatılmıştır. Atölye, sanayi, şantiye ve tamirhaneler için.
Bakır borular Ø 6 – 54 mm
 Ø ¼ – 2⅛"
Bakır borular 900°C

REMS Contact 2000 – bu türde en küçük,  
en güçlü ve en hızlı alettir. 2000 W lehimleme gücü.  
4 m uzunluğunda lehim kerpeten kablosu.
Kullanışlı ve kompakt. Uygun ağırlık ve küçük ölçü ebatları. U × G × Y: 
210 × 150 × 140 mm’dir. Çok yüksek derecede ısıtma gücü sayesinde (900°) hızlı  
lehimleme işlevi. Çalışma gücü = lehimleme gücü = 2000 W! Bundan dolayı mesela 
18 mm Ø çapında bir lehimleme bağlantısı sadece 18 saniye içinde gerçekleş mek-
tedir. Dar alanlarda ve her yerde kullanılabilir. Prize takıldığında hemen lehimleme 
işlemine başlanabilir. Kaynak geriliminin ayarlanmasına gerek yoktur. 4 metre 
uzunluğunda lehim penseleri kabloları sayesinde geniş çalışma menzili sağlan-
maktadır. Kabloların üzerinde esnek nitelikte koruma hortumu bulunmaktadır. 
Lehim leme gerilimi ısı derecesi etkilerinden bağımsız bir biçimde yönlendirilmek-
tedir. Optimal ısı alımı sayesinde üniversal nitelikte prizma biçimindeki elektrotlar 
üniversal kullanıma elverişlidir. Dar alanlarda yapılan çalışmalar için çubuk tipi 
elektrotlar sunulmaktadır. Elektrot tutucuları ve cıvataları paslanmaz çelikten 
imal edilmiştir. Kolay elektrot değişimi için tasarlanmıştır. 

Optimal ısı alımı sayesinde azamı  
verim sağlayan, üniversal nitelikte  
prizma biçimindeki elektrotlar  
üniversal kullanıma elverişlidir.

Teslimat kapsamı
REMS Contact 2000. Bakır boruların yumuşak lehimleme işlemi için geliştirilmiş 
elektrikli lehimleme tertibatı, Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, 
idame gerilimi 24 V. Lehimleme pensesi ve metre uzunluğunda pese kabloları ile 
birlikte. Emniyet tipi transformatör, 2 adet prizma elektrodu. Karton kutu içerside.

Art.-No.
164011 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı
REMS Contact 2000 Super-Pack. Bakır boruların yumuşak lehimleme işlemi  
için geliştirilmiş elektrikli lehimleme tertibatı, Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V,  
50–60 Hz, 2000 W, idame gerilimi 24 V. Lehimleme pensesi ve metre uzunluğun-
da pese kabloları ile birlikte. Emniyet tipi transformatör, 4 adet prizma elektrodu, 
2 adet çubuk elektrot, 250 g kaliteli yumuşak lehim REMS-lehim Cu 3, 250 g  
kaliteli- yumuşak lehim macunu REMS Macun Cu 3, 1 adet Boru tertibatı  
REMS RAS Cu-INOX 3-35, 10’lu paket temizleme keçesi REMS Cu-Vlies.  
Sağlam çelik sandık içerisinde.

Art.-No.
164050 R220

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
Prizma elektrodu, 2’li set 164111 R
Tutuculu prizma elektrodu, 2’li set 164110 R
Çubuk elektrot, 2’li set 164115 R
Bölmeli çelik kutu 164250 R
REMS lehimleme malzemeleri için  sayfa 265’e bakınız. 


