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REMS RAS P/SW 45/L Boru kesici/Boru oyma

Plastik koruyucu oluklu boruları kesmek ve oymak  
için iki kesme sistemli sağlam kaliteli alet.
Keserek ayırma Ø ≤ 45 mm
  Ø ≤ 1¾"
Oyma (boyuna kesme) ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – Plastik koruyucu oluklu  
boruları ayırma ve oyma.   
Sağlam, magnezyumdan üretilmiş model son derece hafiftir.

Kesmek ve oymak için özel olarak sertleştirilmiş ve özel olarak bilenmiş bıçaklar. 
Alman kalite ürünü.

90° kesme açılı dört kenarlı, kama şeklindeki bıçaklar, 4 katı kullanım ömrü için  
4 kez 90° döndürülebilir. Mil kılavuzlu iki taraflı boru yuvasıyla kesme sırasında 
düz, çapaksız kesim. 

Kesme sırasında otomatik baskı basıncı.

Kesici aletlerin kesim derinliği sınırlaması kesme sırasında boru içinin hasar  
görmesini önler.

Teslimat kapsamı
REMS RAS P/SW 45/L. Plastik koruyucu oluklu borular için boru kesici/boru  
oyucu. 3 bıçaklı. Blister ambalaj içinde.

Borular Ø mm/İnç Art.-No.
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS RAS P/SW 45/L için 3’li set  
kesme bıçağı P/SW 45/L 113481 R

REMS RAS W INOX Boru kesici

Boruları kesmek için güçlü kaliteli alet.
Paslanmaz çelik, ayrıca kaplamalı oluklu  
metal hortumlar (oluklu boru) DN 10 – 32 (40)
 ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Paslanmaz çelik oluklu 
metal hortumları (oluklu borular) kesmek için özel kalite 
boru kesici.
Ağır görevler için tasarlanmış kompakt konstrüksiyon.

Kolay çıkarma, kolay kesme ve hassas, dik kesim 

Sağlam teleskopik mil, uzun mil kılavuzu, iğneli rulmana sahip kesici disk ve  
2 özel olarak sertleştirilmiş, iğneli rulmana sahip kontra makaralar. Kesme işle-
minde oluklu metal hortumların (oluklu boruların) düz yönlendirilmesi için her iki 
tarafa yüksek moleküllü plastikten 3 kılavuz makara üçgen şeklinde yerleştirilir. 

Ergonomik tasarımlı, kullanışlı döner sap.  

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. 

Teslimat kapsamı
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Paslanmaz çelik, ayrıca kaplamalı oluklu metal 
hortumlar (oluklu boru) için boru kesici. İğneli rulmana sahip kontra makaralar. 
Kesici diskli, iğneli rulmanlı. Blister ambalaj içinde.

Borular Art.-No.
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS Kesme tekerleği W INOX 10–32/40 S, iğneli rulmanlı 113461 R

Alman Kalite Ürünü

Mesela: 
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


