Dělení do Ø 225 mm

REMS DueCento

for Professionals

Pravoúhle.
Bez třísek.
Vhodné pro svařování.
Superrychle.
Bez vnějšího otřepu.
Na sucho.
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REMS DueCento – dělení do Ø 225 mm.
Univerzální pro mnoho druhů trubek.
REMS DueCento je kompaktní, mobilní stroj na dělení trubek k rychlému pravoúhlému dělení trubek bez vnějšího otřepu.
Stroj je univerzálně použitelný k dělení plastových, kovových a vrstvených trubek. Kompaktní konstrukce a praktický mobilní
podstavec dělají stroj dobře ovladatelný a snadno transportovatelný. Stabilní, vůči krutu odolná litinová konstrukce umožňuje
pravoúhlé a rychlé řezání. Pro řemeslo a průmysl. Na stavbu i do dílny.

1

Ideální pro plastové trubky PA, PB, PE, PP,
PVC, PVDF
Pravoúhle, podle požadavků
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému,
žádný prach
Vhodné pro svařování, ke svařování objímek
a pro svařování na tupo
Rychle, bez negativního vlivu na potrubí následkem
přehřátí
Bez vnějšího otřepu, snadné zasunutí do spojovacích
objímek
Na sucho, bez negativního vlivu řezných kapalin.

2

3

Univerzálně použitelná i na kovové trubky
Pravoúhle, podle požadavků
Bez třísek, žádné třísky v potrubním systému,
žádný prach
Bez vnějšího otřepů, snadné zasunutí do spojovacích
objímek
Na sucho, bez negativního vlivu řezných kapalin
Rychle, bez negativního vlivu na potrubí následkem
přehřátí.
Kompaktní, mobilní stroj na dělení trubek k rychlému,
pravoúhlému dělení trubek bez vnějšího otřepu.
Snadno ovladatelný a dobře transportovatelný,
pouze 37 kg.

4

Praktický mobilní podstavec se dvěma pogumovanými
koly pro jednoduchou přepravu.

5

Stabilní, vůči krutu odolná litinová konstrukce pro
pravoúhlé řezání.

6

Lehké dělení trubek díky specielně vytvořenému
řeznému kolečku. Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení (Patent EP 1 782 904).

7

Sílu šetřící posuv díky snadno uchopitelné, osvědčené
páce posuvu a vřetenu s trapézovým závitem uloženém
v jehlových ložiscích. Řezné kolečko je díky omezení
přestavovcího pohybu chráněno před kontaktem
s vodicími kladkami.
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4 stabilní, v kuličkových ložiscích uložené vodicí
kladky z kalené přesné ocelové trubky k otáčení
dělených trubek s malým třením, uspořádané v konvexním čtyřúhelníku pro vycentrovaný posuvový tlak
v pracovním rozsahu Ø 100–225 mm, Ø 4–6", bez
seřizování (ohlášen Patent EP 2 740 556).

9

Nástavec s vodicími kladkami k dělení trubek
Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" mm jako příslušenství.

10

Robustní, precizní převodovka s kuličkovými nebo
jehlovými ložisky, bezúdržbová.

11

Osvědčený univerzální motor, 1200 W. Výkonný,
např. plastová trubka PE Ø 225 mm za pouhých 15 s.
Ideální otáčky 115 min-1 pro optimální rychlost dělení
trubek.

12

Bezpečnostní nožní spínač pro ergonomickou
a bezpečnou práci.

13

REMS řezná kolečka
Špičková německá kvalita. Výkonovým parametrům
REMS DueCento a děleným materiálům přizpůsobená
řezná kolečka s různými řeznými geometriemi k rychlému dělení bez vnějších otřepů. Speciálně kalené,
z osvědčené, houževnaté oceli na závitořezné čelisti
REMS, zajišťují dlouhou životnost.
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Podpěry trubek, výškově nastavitelné, pro trubky
Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" a Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8".
Snadný pohyb materiálu ve všech směrech během
otáčení, tažení a posuvu díky čtyřem kuličkám
z nerezové oceli uloženým v pouzdrech chráněných
proti korozi. Spolehlivé vedení dlouhých trubek díky
použití několika podpěr.

REMS DueCento
REMS DueCento Basic. Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek
Ø 40 – 225 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící
oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 54 – 225 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN
50 – 150, Ø 2 – 6", litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastové trubky
SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 4 – 8", vrstvené trubky Ø 40 – 110 mm.
S bezúdržbovou převodovkou, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W.
Otáčky 115 min-1. Vodící kladky z kalených přesných ocelových trubek na trubky Ø 100 – 225
mm, Ø 4 – 6". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. 2 kusy podpěr
trubek 1 pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartonu.
Obj. č. 845004 R220#


REMS řezné kolečko Cu-INOX
pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli,
mědi, uhlíkové oceli.

Obj. č. 845050 R#



REMS řezné kolečko Cu
speciálně pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi

Obj. č. 845053 R#



REMS řezné kolečko St
pro ocelové a litinové trubky (SML)

Obj. č. 845052 R#



REMS řezné kolečko C-SF
speciálně pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami / s nástrčnými
tvarovkami z uhlíkové oceli, současně se vytváří sražená hrana Obj. č. 845055 R#



REMS řezné kolečko V, s 10
pro plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm

Obj. č. 845051 R#



REMS řezné kolečko P, s 21
pro plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 21 mm

Obj. č. 845057 R#



Podpěra trubek 1, výškově nastavitelná,
pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8"

Obj. č. 845230 R#



Podpěra trubek 2, výškově nastavitelná, pro trubky
Ø 40–110 mm, Ø 1½ –4" (nutný nástavec s vodicími kladkami) Obj. č. 845220 R#



Nástavec s vodicími kladkami 
k dělení trubek Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"



Prodej pouze přes odborné prodejce.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: CZE@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
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