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Boru kesme işleri için geliştirilmiş ve yüksek beklenti-
lere cevap veren, sağlam ve kaliteli el aletleri. Özellikle 
paslanmaz nitelikte çelik borular üzerinde yapılan  
çalışmalar için.
Bakır borular, ince duvar kalınlığı ve paslanmaz 
nitelikte çelik borular, ince duvar kalınlığı çelik  
ve alüminyum borular ile pirinç borular Ø 3 – 120 mm
 Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – zor ulaşılabilir yerler için. 
Küçük, pratik ve özellikle zor ulaşılabilir alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. 
Sağlam mili, uzun olarak tasarlanmış mil yönlendirme yuvası ve sertleştirilmiş  
karşı basınç ruloları, boru üzerinde hassas bir biçimde yönlendirilmeyi ve uzun 
ömrü garanti etmektedir. Metalden tasarlanmış büyük çevirme yeri sayesinde kolay 
sıkıştırma ve kesme olanağı. Geniş ve hassas olarak imal edilmiş kesme tekerleği 
yatağının, sertleştirilmiş ve dönmeye karşı sabitleştirilmiş yatağı üzerinde konum-
landırılması sayesinde, düzgün kesim neticesi garanti edilmektedir. Sağlam ve 
sert REMS diş açma tarakları çeliğinden imal edilmiş ve özel yöntemle sertleştiril-
miş kesme tekerleğinin uzun ömrü sağlanmıştır. Bilyalı kesici disk aksı sayesinde 
hızlı ve aletsiz kesici disk değişimi. Kesme tekerleği, ilerleme mili üzerinde tesis 
edilmiş durma noktası sayesinde, karşı basınç rulolarıyla temas etmekten korun-
muştur. REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini, kolay kesimler için iğneli rulmana sahip 
kesici disk ve iğneli rulmana sahip kontra makaralar 

Teslimat kapsamı
REMS RAS Cu-INOX.  Bakır borular, ince duvar kalınlıklı ve paslanmaz nitelikte 
çelik borular, ince duvar kalınlıklı çelik ve alüminyum borular ile pirinç borular  
için boru kesme tertibatı. Kesme tekerleği ile birlikte. Blister ambalaj içinde.
Adlandırma Borular 

Ø mm/İnç
Duvar kalınlığı 

s ≤ mm
Art.-No.

Cu-INOX 3 – 16 3 – 16  
⅛ – ⅝"

 
4 113200 R

Cu-INOX 3 – 25 3 – 25  
⅛ – 1"

 
4 113230 R

Cu-INOX 3 – 28 Mini 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
4 113240 R

Cu-INOX 3 – 28 S Mini 
iğneli rulmanlı

3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
4 113241 R

REMS RAS Cu-INOX Boru kesme makası

REMS RAS Cu-INOX – teleskopik mile  
sahip kompakt çözüm. 
Spesyal teleskop tipi mil. Her iki yöne doğru kolay ve hızlı ayarlama imkanı. 

Ağır görevler için tasarlanmış kompakt konstrüksiyon.

Sağlam teleskop tipi mili, uzun olarak tasarlanmış mil yönlendirme yuvası ve sert-
leştirilmiş toplam 4 adet karşı basınç ruloları, boru üzerinde hassas bir biçimde 
yönlendirilmeyi ve bu sayede temiz keseim ile hassas biçimde düz kesim imkanıy-
la birlikte uzun ömrü garanti etmektedir. 

Ergonomik olarak tasarlanmış ve geniş bir biçimde düşünülmüş metal tutma yeri 
sayesinde, milin güçlü bir biçimde tutularak döndürülmesi sağlanmaktadır. 

Sağlam ve sert REMS diş açma tarakları çeliğinden imal edilmiş ve özel yöntemle 
sertleştirilmiş kesme tekerleğinin uzun ömrü sağlanmıştır. Bilyalı kesici disk aksı 
sayesinde hızlı ve aletsiz kesici disk değişimi. Entegre boru çapak alıcısı, rotatif 
şekilde yataklandırılmıştır, çapağı alınacak iş parçası kenarına uyum sağlar.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S, kolay kesimler için iğneli rulmana sahip kesici disk  
ve iğneli rulmana sahip kontra makaralar.

Özel sertleştirilmiş ve özel bilenmiş üniversal çapak alma bıçağı, kolay çapak  
alımını ve uzun kullanım ömrünü garanti eder.

Hızlı ve basit bıçak değişimi.

Teslimat kapsamı
REMS RAS Cu-INOX. Bakır borular, et kalınlığı az olan paslanmaz çelikten borular, 
et kalınlığı az olan çelik, alüminyum ve pirinç borular için boru kesme tertibatı, 
entegre boru çapak alıcılı. Kesme tekerleği ile birlikte. Blister ambalaj içinde.
Adlandırma Borular 

Ø mm/İnç
Duvar kalınlığı 

s ≤ mm
Art.-No.

Cu-INOX 3 – 35 3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
4 113350 R

Cu-INOX 3 – 35 S  
iğneli rulmanlı

3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
4 113351 R

Cu-INOX 3 – 42 3 – 42 
⅛ – 1¾"

 
4 113330 R
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REMS RAS Cu-INOX – kaliteli boru kesmeel aleti.
Ağır görevler için tasarlanmış dayanıklı ve sağlam konstrüksiyon.

Çok sağlam tasarlanmış mili, uzun olarak tasarlanmış mil yönlendirme yuvası  
ve sertleştirilmiş karşı basınç ruloları, boru üzerinde hassas bir biçimde yön-
lendirilmeyi ve uzun ömrü ile kolay, hassas ve düzgün kesim neticelerini garanti 
etmektedir. Metalden tasarlanmış büyük çevirme yeri sayesinde kolay sıkıştırma 
ve kesme olanağı.

Sağlam ve sert REMS diş açma tarakları çeliğinden imal edilmiş ve özel yöntemle 
sertleştirilmiş kesme tekerleğinin uzun ömrü sağlanmıştır.

Kesme tekerleği, ilerleme mili üzerinde tesis edilmiş durma noktası sayesinde, 
karşı basınç rulolarıyla temas etmekten korunmuştur.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S, kolay kesimler için iğneli rulmana sahip kesici  
disk ve iğneli rulmana sahip kontra makaralar. Besleme mili iki yönde hızlı şekilde 
ayarlanabilir.

Ø 3–120 mm çapları arasında sadece 1 adet REMS kesme tekerleği.

Alman Kalite Ürünü

Teslimat kapsamı
REMS RAS Cu-INOX. Bakır borular, ince duvar kalınlıklı ve paslanmaz nitelikte 
çelik borular, ince duvar kalınlıklı çelik ve alüminyum borular ile pirinç borular  
için boru kesme tertibatı. Kesme tekerleği ile birlikte. Blister ambalaj/karton 
içinde.
Adlandırma Borular 

Ø mm/İnç
Duvar kalınlığı 

s ≤ mm
Art.-No.

Cu-INOX 3 – 28 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
4 113300 R

Cu-INOX 6 – 42 6 – 42 
¼ – 1⅝"

 
4 113380 R

Cu-INOX 6 – 64 6 – 64 
¼ – 2½"

 
4 113400 R

Cu-INOX 8 – 64 S 
iğneli rulmanlı,  
hızlı ayar özellikli 

8 – 64 
⅜ – 2½"

 

4 113401 R
Cu-INOX 64 – 120 64 – 120 

2½ – 4"
 
4 113500 R

Aksesuar

Adlandırma Duvar kalınlığı 
s ≤ mm

Art.-No.

REMS Kesme tekerleği Cu-INOX 3–120, s 4 4 113210 R
REMS Kesme tekerleği Cu-INOX 3–120 S,  
s 4,  iğneli rulmanlı

 
4 113213 R

Üniversal çapak alma bıçağı,  taşlanmış 113360

REMS RAS Cu-INOX Boru kesme makası


