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REMS Cu-Vlies

REMS Hot Dog 2

Temizleme keçesi

Elektrikli lehimleme pensesi

İçinde metal bulunmayan ve bakır borular ile lehimli fitting-
lerin üzerinde bulunan lehim yerlerinin temizlenmesi için 
geliştirilmiş, yüksek esnekliğe sahip temizleme keçesi. 
Diğer malzemelerin temizlenmeleri için de uygundur. 

REMS Cu-Vlies. 
Birçok sayıda malzeme için üniversal olarak kullanılabilir ve son derece yüksek  
esnekliğe sahiptir. DVGW-Çalışma sayfası GW 2 şartnamesi uyarınca, metalik bakım-
dan temiz, kir ve oksitten arındırılmış bir biçimde temizleme etkisi sağlamaktadır.  
Çiziksiz lehimleme yüzeyleri sağlamaktadır. Birçok kez kullanılabilir. Yıkama yönte-
miyle yenilenebilir niteliktedir ve bu özelliğinden dolayı çok uzun ömürlüdür.  
Islak yada kuru olarak kullanılabilir. 

Teslimat kapsamı
REMS Cu-Vlies. İçinde metal bulunmayan ve bakır borular ile lehimli fittinglerin 
üzerinde bulunan lehim yerlerinin temizlenmesi için geliştirilmiş, yüksek esnekli-
ğe sahip temizleme keçesi. 10’lu paket içerisinde.

Art.-No.
160300 R

Alman Kalite Ürünü

Alman Kalite Ürünü

Yumuşak lehimleme işler için tasarlamış güçlü ve  
süper hafif elektrikli lehimleme aleti. Transformatör  
gerekmeksizin doğrudan elektrik prizine bağlanmaktadır. 
Atölye, sanayi, şantiye ve tamirhaneler için.
Bakır borular Ø 10 – 28 mm
 Ø ⅜ – 1⅛"
Isıtma gücü 800°C

REMS Hot Dog 2 – en küçük ve en güçlü lehimleme 
pensesi. Ateşsiz olarak süper hızlı lehimleme imkanı.  
Mesela 15 saniye içerisinde 18 mm Ø çapında süper hızlı lehimleme işlemi.  
800°C dereceye kadar varan çok yüksek ısıtma gücü 2 adet ısıtma rezistansı  
tarafından sağlanmaktadır. Sürekli kullanım için tasarlanmıştır.

Süper hafif ve kullanışlıdır ve komple ağırlığı sadece 0,7 kg’dir. Dar alanlar  
dahil olmak üzere her yerde kullanılabilir. 

Teslimat kapsamı
REMS Hot Dog 2 seti. Bakır boruların yumuşak lehimleme işleri için tasarlamış  
güçlü ve süper hafif elektrikli lehimleme pensesi. Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛".  
230 V, 50–60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lehim Cu 3 ve REMS 250 g macun Cu 3.  
Temizleme fırçası ile birlikte. Ateşe dayanıklı iç yüzeyi bulunan sağlam çelik  
sandık içerisinde.

Art.-No.
163020 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS lehimleme malzemeleri için  sayfa 265’e bakınız. 
Alev geciktirici bölmeli çelik kutu 163350 R


