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REMS Kerpentenleri M

REMS Kablo makası

REMS radyal tipi pres sistemleri ile (REMS Mini-Press) uygun olan  
diğer markaların radyal tipi pres sistemleri için aksesauarlar

REMS radyal tipi pres sistemleri ile (REMS Mini-Press) uygun olan  
diğer markaların radyal tipi pres sistemleri için aksesauarlar

Alman Kalite Ürünü

Alman Kalite Ürünü

Yüksek derecede yüklenebilirlik özelliği taşıyan M-ayırma 
penseleri özel yöntemle sertleştirilmiş özel çelikten  
üretilmiştir ve dişli çubukları kesmek için tasarlanmıştır.
Çelik ve paslanmaz çelik için  
sertlik sınıfı 4.8 (400 N/mm²) kadar M 6 – M 12

REMS kerpentleri M – Dişli çubukları kesmek.  
Dövme tipi, özel yöntemler doğrultusunda sertleştirilmiş çelik donanımı ile  
üretilmiştir. 

M ayırma elemanları, dişli çubuğun ayırma esnasında doğru şekilde yönlendiril-
mesi için CNC işleme merkezlerinde en hassas biçimde işlenmiş vida dişi kontü-
rüne sahiptir. Pens parçaları, ayırma elemanları ve özel olarak tasarlanmış ve 
sertleştirilmiş kesici kenarlar, az çapaklı ayırma yerleri için tam uyumlu şekilde 
üretilmiştir. 

Dişli çubuk, kesildikten sonra başka bir çalışma gerektirmeden boru bileziğinin 
veya somunun vidalı bağlantı yerine vidalanabilir. 

Ayırma tertibatı pres pensi olarak tasarlanmıştır (Patent EP 1 459 825, Patent  
US 7,284,330). REMS 32 kN radyal presler ve 32 kN itme kuvvetine sahip diğer  
markaların uygun radyal presleri ile tahrik edilir. Tüm * ile işaretlenmiş olan  
M kerpetenler, el tipi radyal press Eco-Press manuel tahrik sistemi için diğer bir  
bağlantıya daha sahiptir.

Yüksek derecelerde yüklenimler için tasarlanmış ve 
dövme tipi, özel yöntemler doğrultusunda sertleştirilmiş 
çelik donanımı ile, elektrik kablolarının kesilmeleri için 
öngörülmüştür.
Elektrik kablo ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS Kablo makası –  
Elektrik kablolarını basitçe kesiniz.  
Dövme tipi, özel yöntemler doğrultusunda sertleştirilmiş çelik donanımı  
ile üretilmiştir. 

Değiştirilebilir kablo kesme makasları, CNC işleme merkezlerinde, yüksek  
hassasiyet doğrultusunda, özel bıçak geometrik biçimler ile donatılmıştır ve uzun 
ömürlü olarak tasarlanmıştır. Geniş kesme çapı alanı bulunmaktadır.

REMS 32 kN radyal presler ve 32 kN itme kuvvetine sahip diğer markaların uygun 
radyal presleri ile tahrik edilir.

Aksesuar

Adlandırma Pafta çubukları Art.-No.
Ayırma elemanları M 6, çift M 6 571891
Ayırma elemanları M 8, çift M 8 571896
Ayırma elemanları M 10, çift M 10 571866
Ayırma elemanları M 12, çift M 12 571871
6 kerpeten / pres pensesi için kullanılan çelik sac kutu 
ve 42 mm.’ye kadar boru kesici için kullanılan çekmece 570295 R

Teslimat kapsamı
REMS kerpetenleri M. 1 çift çevrilebilir ayırma elemanlı ayırma pensi, çelik  
ve paslanmaz çelik için, M 6–M 12. Karton kutu içinde.
Adlandırma Pafta çubukları Art.-No.
REMS Kerpeteni M 6* M 6 571890
REMS Kerpeteni M 8* M 8 571895
REMS Kerpeteni M 10 M 10 571865
REMS Kerpeteni M 12 M 12 571870

Teslimat kapsamı
REMS Kablo makası. 2 adet değiştirilebilir kablo kesicilere sahip kablo makası,  
≤ 300 mm² (Ø 30 mm) elektrik kabloları için. Karton kutu içinde.

Art.-No.
571887

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
Kablo kesici, 2’li set 571889 R02
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