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REMS Nippelspanner

REMS Nippelfix

Her türde pafta makineleri  
ve diş açma kolları için aksesuar olarak sunulmaktadır

Açılan diş açma kafalı pafta makineleri için aksesuar

Alman Kalite Ürünü

Alman Kalite Ürünü

Kısa boru parçaları için manüel olarak borunun  
iç kısmından sıkıştırma özellikli. Üniversal olarak  
kullanma imkanı.
Norm boylarında ve özel boylarda tek 
ve çift taraflı manşonlar için ⅜ – 2"

REMS Nippelspanner – Manşonları kendiniz yapın.  
Her boyda ve her yerde.
Üniversal olarak her türde pafta makineleri ve diş açma kolları için aksesuar  
olarak sunulmaktadır. Açılan ve açılmayan pafta kafaları için uygundur. REMS 
Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, ve REMS Amigo Compact, REMS Amigo 22 V 
ile REMS eva ve diğer marka aletler için avantajlı bir aksesuardır. Boru artıklarının 
işlenmeleri için ideal takım. Zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. Özel olarak 
sertleştirilmiş yay çeliği demetinin genişlemesi sayesinde, sıkıştırma ve merkez-
lendirme etkisi sağlanmaktadır. Borunun iç kısmından sıkıştırma olayı gerçekleş-
tiğinden, boru parçasının sıkıştırılması için bir dişe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Kısa boru parçaları için otomatik olarak borunun  
iç kısmından sıkıştırma özellikli.
Norm boylarında ve özel boylarda tek 
ve çift taraflı manşonlar için ½ – 4"

REMS Nippelfix – 4" e kadar manşonları kendiniz  
yapın. Her boyda ve her yerde. Boru içinden otomatik  
olarak sıkıştırmalı sistem. Süper hızlı ve basit.
Açılan diş açma kafası bulunan pafta makineleri; boru torna makineleri, dönen 
pafta kafası bulunan makineler ve diş açma tertibatları içindir. Boru artıklarının  
işlenmeleri için ideal takım. Zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. Her hangi  
bir takım kullanılmaksızın, otomatik olarak sıkıştırma ve merkezlendirme etkisi  
sağlanmaktadır. Manşon açma işlemi tamamlandığında parçayı kendiliğinden  
bırakma özelliği. Nippelfix’in sıkıştırma tertibatından çıkartılmadan mümkün  
manşon yapımı. Borunun iç kısmından sıkıştırma olayı gerçekleştiğinden, boru  
parçasının sıkıştırılması için bir dişe ihtiyaç duyulmamaktadır. Hızlı ve emniyetli 
sıkıştırma işleminin gerçekleşmesi için, özel olarak sertleştirilmiş ve bilenmiş  
sıkıştırma parçaları.

Teslimat kapsamı
REMS Nippelspanner. Kısa boru parçaları için manüel olarak borunun  
iç kısmından sıkıştırmalı manşon tutucusu.
Adlandırma Boyu Art.-No.
REMS Nippelspanner ⅜" 110000 R

½" 110100 R
¾" 110200 R
1" 110300 R
1¼" 110400 R
1½" 110500 R
2" 110600 R

Teslimat kapsamı
REMS Nippelfix. Kısa boru parçaları için otomatik olarak borunun iç kısmından 
sıkıştırma özellikli tertibat.
Adlandırma Boyu Art.-No.
REMS Nippelfix ½" 111000 R

¾" 111100 R
1" 111200 R
1¼" 111300 R
1½" 111400 R
2" 111500 R
2½" 111700 R
3" 111800 R
4" 111900 R

Teslimat kapsamı
REMS Nippelspanner seti. Kısa boru parçaları için kullanılan, manüel olarak  
içten gerilen boru nipel kulpu. Stabil çelik sac kutu içerisinde. 
Adlandırma Art.-No.
Seti ½ + ¾ + 1 + 1¼" 110620 R
Seti ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 110621 R

Teslimat kapsamı
REMS Nippelfix seti. Kısa boru parçaları için kullanılan, otomatik  
olarak içten gerilen boru nipel kulpu. Stabil çelik sac kutu içerisinde.
Adlandırma Art.-No.
Seti ½ + ¾ + 1 + 1¼" 111620 R
Seti ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 111621 R


