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REMS ROS P 26/SW 35 S Tek elle boru kesme

Teslimat kapsamı
REMS ROS P 26/SW 35 S. Plastik koruyucu oluklu borular için entegre boru  
kesicili plastik ve kompozit borular için tek elle kullanılabilen boru makası. 4 iğneli 
rulmana sahip kontra makaralar. Bıçak ve 4 kesici alet. Blister ambalaj içinde.

Borular ≤ Ø mm/İnç Art.-No.
P 26/1" 

SW 35/1⅜" 291242 R

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS ROS P 26/SW 35 S için kesme bıçağı P 26/SW 35 291243 R
Kesici alet P26/SW 35, 4’lü-Paket   
REMS ROS P 26/SW 35 S 291244 R

Boruları tek bir işlemle temiz ve hızlı kesmek için sağlam 
kaliteli alet. Koruyucu oluklu borular için entegre boru 
kesicili. Sağlam, magnezyumdan üretilmiş model.  
Tek elle kullanım.
Plastik borular, kompozit borular  ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"
Plastikten üretilmiş koruyucu  
oluklu borular Ø 18 – 35 mm
 Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Birçok malzeme için  
üniversal kullanılabilir. Kompozit boruları ve PEX  
boruları kesmek için ideal Tek işlemle hızlı kesimler 
için. Plastik koruyucu oluklu borular için entegre boru 
kesici ile.
Sağlam, magnezyumdan üretilmiş model son derece hafiftir.

Tek bir işlemle hızlı bir şekilde kesmek için ergonomik olarak tasarlanmış  
yumuşak saplar. Tek elle kullanım. 

Bir kesimi kolayca ayırmak için iğne yataklı makas kolu. 

Yay kumandalı makas koluyla bıçak sürgüsü. 

Güvenli bir şekilde taşımak ve bıçakları korumak için tek elle kilitleme.

Aşınmasız çalışma için özel olarak sertleştirilmiş ve bilenmiş, yuvarlak bıçak, 
PTFE kaplamalıdır. 4 iğneli rulmana sahip kontra makaralar. Kesme işleminde 
boru makasının kolayca döndürülmesi için. Kompozit boruları, PEX boruları  
vb. kesmek için ideal 

İki taraflı, özellikle geniş boru yuvası ve iki taraflı sıkıştırılmış bıçak sayesinde  
düz ve çapaksız kesim.

Kulp ucunda yer alan 4 kesim aleti ile koruyucu oluklu boruların ayrılması. 

120° kesme açılı üç kenarlı, kama şeklindeki kesme aletleri, 3 katı kullanım  
ömrü için 3 kez 120° döndürülebilir. 

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

Çapaksız kesim – Boruda kalan çapak oluşmaz.


