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Boruları tek bir işlemle temiz ve hızlı kesmek için  
sağlam kaliteli alet. Sağlam, magnezyumdan üretilmiş 
model. Tek elle kullanım.
PEX borular vb. ≤ Ø 28 mm
 ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – Tek bir işlemle hızlı kesimler.  
PEX boruları kesmek için ideal.  
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 çalışmak için 150° kesim açılı özel olarak sertleştirilmiş ve bilenmiş, 
kama şeklindeki bıçak, değiştirilebilir, PTFE kaplamalıdır. PEX boruları kesmek 
için ideal. 

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

Çapaksız kesim – Boruda kalan çapak oluşmaz.

Teslimat kapsamı
REMS ROS PEX 28 S. PEX borular için tek elle kullanılabilen boru makası,  
iğneli rulmanlı. Bıçakla birlikte. Blister ambalaj içinde.

Borular ≤ Ø mm/İnç Art.-No.
28 / 1⅛" 291420 R

REMS ROS P/PEX Tek elle boru kesme

Aksesuar

Adlandırma Art.-Nr.
REMS ROS P 25 için kesme bıçağı P 25 291241 R
REMS ROS P 28 S için kesme bıçağı P 28 291421 R

Boruları tek bir işlemle temiz ve hızlı kesmek için  
sağlam kaliteli alet. Sağlam, magnezyumdan üretilmiş 
model. Tek elle kullanım.
Plastik borular, lamine borular ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Tek bir işlemle hızlı kesimler.
Sağlam, magnezyumdan üretilmiş model son derece hafiftir.

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

Yay kumandalı makas koluyla bıçak sürgüsü. 

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

Özel olarak sertleştirilmiş ve bilenmiş bıçak, PTFE kaplamalıdır.  

İki taraflı boru yuvası ve iki taraflı yönlendirilen bıçak sayesinde düz  
ve çapaksız kesim.

Gönyeli düzgün ve çapaksız kesim ve boru içinde hiçbir biçimde talaş  
veya çapak bırakmayan sistem.

Teslimat kapsamı
REMS ROS P 26. Plastik ve kompozit borular için tek elle kullanılabilen boru  
makası. Bıçakla birlikte. Blister ambalaj içinde.

Borular ≤ Ø mm/İnç Art.-No.
26 
1" 291240 R


