
Info

73

REMS Turbo K
Üniversal daire tipi, otomatik yağlama ve soğutma  
sistemi donanımlı boru kesme makinesi

Alman Kalite Ürünü

Kompakt ve seyyar tipte, tesisatçıları ve metal işleri için, 
kişi ve kuruluşlara özel tasarlanmıştır. Üniversal daire 
testere tipi boru kesme makinesi. Şantiye ve tamirhane 
ortamları için.

90° 78 55 70 × 50 50 × 50 40 40 50 × 30

45° 60 55 60 × 40 50 × 50 40 40 50 × 30

REMS Daire testere Ø 225 mm

REMS Turbo K – sınıfının en güçlüsüdür.  
Çok kuvvetli, mesela 2" çapında bir çelik boru sadece  
5 saniyede kesilmektedir. Kolay taşınabilir.   

Yapılış biçimi
Kompakt, sağlam ve şantiye gereksinimlerine uygun üretilmiştir. Küçük ebat  
ölçüleri. Pratik ve sadece 22 kg ağırlığı sayesinde kolayca taşınabilir nitelikte. 
Otomatik yağlama ve soğutma tertibatı donanımı. Uygun leviye kuvveti sayesinde 
kolay kesme işlemi. Hızlı değiştirilebilir daire testere sistemi. Ölçüler doğrultusunda 
hassas kesim imkanı. Tezgâh için. Kolay nakliye, optimum çalışma yüksekliği ve 
sağlam duruş için aksesuar olarak tekerlekli veya tekerleksiz sehpa mevcuttur.

Üniversal malzeme sıkıştırma mengenesi
Sağlam ve aynı zamanda kolay çalışan üniversal mengene. Borunun her iki tarafı 
kesme işlemi esnasında sıkıca tutulmaktadır. Duvar kalınlıkları ince borularında 
sıkıştırma işlemi için özel donanımı dahil. Mengene için sadece bir adet büyük 
olarak tasarlanmış sıkıştırma koniğinin, uzun sıkıştırma kolu ile donatılmış olması 
sayesinde, malzeme kolay ve güvenli bir biçimde sıkıştırılmaktadır. İyi okunabilir 
gösterge ve sıkıştırma kolu sayesinde kesme açısının kolay ayarlanması sağlan-
mıştır. Basit ve sağlam düz kesme posası bulunmaktadır. 

Tahrik sistemi
Sağlam ve bakım gerektirmeyen bilyeli ve iğneli rulmanlarla donatılmış dişli  
kutusu. 1200 W gücünde ve başarısını kanıtlamış güçlü tahrik motoru. Sabit gücü 
sayesinde mesela 2" çapında bir çelik boruyu sadece 5 saniyede kesmektedir.  
Optimal kesme hızı ve sarsıntısız kesim için 115 rpm, devirlidir.

REMS daire testereleri
En yüksek Alman kalitesi. REMS Turbo K-modelinin güç verileri, REMS-üniversal  
metal daire testeresi HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 diş modeli ile donatılmış ve uyarlan-
mış olarak elde edilmiştir. Özellikle, özel bileme ve sertleştirme yöntemiyle donanmış 
olarak. Kolay ve hassas kesme neticeleri için. Uzun ömür ve güç verileri, paslanmaz 
özellikli çelik borular üzerinde, REMS metal daire testeresi HSS 225 × 2  × 32 mm, 
220 diş modeli ile donatılmış ve uyarlanmış olarak. REMS metal daire testeresi HSS 
(Kobalt alaşımlı) 225 × 2 × 32 mm, 220 diş modeli, daha uzun ömür için tasarlanmıştır. 
Özellikle ince diş donanımı ve özel bileme ve sertleştirme yöntemiyle donanmış  
olarak.

Pafta açma-yardımcı maddeleri
Bakınız sayfa 49.

Teslimat kapsamı
REMS Turbo K Basic. Üniversal daire tipi, otomatik yağlama ve soğutma sistemi  
donanımlı, daire testere tipi boru kesme makinesi. Düz kesim ve 45° ye kadar 
gönyeli kesimler için. 225 mm Ø REMS daire tipi testere donanımı. Bakım gerek-
tirmeyen dişli kutusu ile donatılmış, başarısını kanıtlamış 230 V, 50–60 Hz, 1200 W 
gücünde üniversal motor. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu, daire testere 
koruma kapağı, düz posa. Duvar kalınlıkları ince boruları sıkıştırma yanakları. 
115 rpm, devirli. Yıldız tipi anahtar. Altı köşeli alyan tipi anahtar. 1 adet REMS 
Spesyal yağlama/soğutma maddesi dolumu. Daire testere hariç olarak.  
Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Art.-No.
849007 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS Üniversal-daire testeresi HSS   
225 × 2 × 32 mm, 120 diş 849700 R
REMS Metal-daire testeresi HSS   
ince diş donanımı, 225 × 2 × 32 mm, 220 diş 849703 R
REMS Metal-daire testeresi HSS-E (Kobalt alaşımlı)   
ince diş donanımı, 225 × 2 × 32 mm, 220 diş. Çok uzun 
ömürlü. 849706 R
Talaş kaldırma işlevinin zor olduğu malzemeler 
üzerinde, mesela paslanmayan çelik borular, 
sert nitelikte döküm borular kesme işleri için 
elektronik devir sabitleştirme ve kontrol tertibatı.   
Sabit olarak ayarlanmış optimal devir. 565051 R220
Yağlama ve soğutma yardımcı maddeleri için,  bakınız sayfa 49.
Alt takım 849315 R
Sehpa, tekerlekli 849310 R
REMS Jumbo,  katlanır tezgâhlar, bakınız sayfa 106.
REMS Herkules,  malzeme ayakları, bakınız sayfa 107.
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