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Overskæring  
op til Ø 225 mm

REMS DueCento



Retvinklet. 
Uden spåner. 
Svejsbar. 
Super hurtig.  
Uden udvendig grat.
Tør.
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1  Ideel til plastrør PA, PB, PE, PP, PVC, PVDF 
Retvinklet, iht. kravene 
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet,  
intet støv 
Svejsbar, til muffe- og stuksvejsning 
Hurtig, uden at skade rørmaterialet  
ved overophedning. 
Uden udvendig grat, let indføring  
i forbindelsesmuffer 
Tør overskæring, påvirkes ikke af  
kølesmøremidler.

2  Universel også til metalrør 
Retvinklet, iht. kravene 
Uden spåner, ingen spåner i rørsystemet,  
intet støv 
Uden udvendig grat, let indføring  
i forbindelsesmuffer 
Tør overskæring, påvirkes ikke af  
kølesmøremidler 
Hurtig, uden at skade rørmaterialet  
ved overophedning.

3  Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, 
retvinklet overskæring uden udvendig grat. 
Praktisk og nem at transportere, vejer  
kun 37 kg. 

4  Praktisk kørestativ med to gummibelagte  
hjul til nem transport. 

5  Stabil, vridfri støbegodskontruktion  
til retvinklet snit. 

6  Let overskæring af rør vha. specielt formet 
skærehjul. Roterende skærehjul og retliniet 
understøttelse til hurtig overskæring  
(patent EP 1 782 904). 

7  Kraftsparende fremføring vha. praktisk og  
gennemprøvet greb og nålelejret trapezgevind-
spindel. Skærehjul er beskyttet mod at komme 
i berøring med løberullerne ved begrænsning  
af indstillingsbevægelsen. 

8  4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet 
præcisionsstålrør til friktionsfri drejning  
af de rør, der skal skæres over, anbragt  
i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft 
af skærehjulet i arbejdsområdet  
Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", uden indstillings-
arbejde (patent EP 2 740 556 ansøgt).

9  Løberulleindsats til overskæring af rør  
Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", som tilbehør.

10 Robust, præcist kugle- og nålelejret drev,  
vedligeholdelsesfrit. 

11 Gennemprøvet universalmotor, 1200 W. 
Stærk, hurtig overskæring f.eks. plastrør PE  
Ø 225 mm på kun 15 s. Ideelt omdrejningstal 
115 min-1 til optimal overskæringshastighed  
for rørene. 

12 Sikkerhedsfodpedal til ergonomisk og sikkert 
arbejde.

13 REMS skærehjul 
Tysk topkvalitet. Skærehjul – som er tilpasset 
REMS DueCento’s ydelsesdata og de mate-
rialer, der skal skæres over – har forskellig 
skæregeometri til hurtig overskæring uden  
udvendig grat. Specialhærdet, af gennem-
prøvet, sejt og hårdt REMS skære bakkestål, 
sikrer lang levetid.

14 Rørstøtte højdejusterbar, til rør Ø 40 – 110 mm, 
Ø 1½ – 4" og Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8".  
Materialet er nemt at dreje, trække og skubbe  
i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der 
er lejret i rustfrit hus. Lange rør føres sikkert 
ved at brug flere rørstøtter. 

REMS DueCento – overskæring indtil  
Ø 225 mm. Universel til mange typer rør. 

REMS DueCento er en kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør, uden udvendig 

grat. Maskinen kan bruges universelt til overskæring af rør af plast, metal og plastrør med metallisk indlæg.  

Den kompakte konstruktion og det praktiske kørestativ gør maskinen praktisk og nem at transportere. Den stabile, 

vridfri støbegodskontruktion muliggør et retvinklet og hurtigt snit. Til håndværk og industri. Til byggeplads  

og værksted.  



REMS DueCento 
REMS DueCento Basic. Rørskæremaskine til hurtig, retvinklet overskæring af rør  
Ø 40 – 225 mm, uden udvendig grat. Til rør fra Pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål,  
kobber, Ø 54 – 225 mm. Til stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", støbte rør (SML) 
EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, 
Ø 4 – 8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40 – 110 mm. Med vedlige-holdelsesfrit gear,  
gennemprøvet universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Omdrejningstal 115 min-1. Rørruller  
af hærdet præc isions-stålrør til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sikkerhedsfodpedal. Ringnøgle.  
2 stk. højdejusterbare rørstøtter 1, til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I karton.
  Art.-nr. 845004 R220#   

Tilbehør
REMS skærehjul Cu-INOX  
til rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne.  Art.-nr. 845050 R#  

REMS skærehjul Cu  
specielt til kobber pressfitting-systemer.  Art.-nr. 845053 R#  

REMS skærehjul St  
til stålrør, støbejernsrør (SML)  Art.-nr. 845052 R#  

REMS skærehjul C-SF   
specielt til rør fra Pressfitting-systemer/stikfitting-systemer  
af C-stål, med samtidig fremstilling af svejsefas.  Art.-nr. 845055 R#  

REMS skærehjul V, s 10   
til plastrør og plastrør med metallisk indlæg,  
vægtykkelse s ≤ 10 mm  Art.-nr. 845051 R#  

REMS skærehjul P, s 21  
til plastrør og plastrør med metallisk indlæg,  
vægtykkelse s ≤ 21 mm  Art.-nr. 845057 R#  

Rørstøtte 1,  højdejusterbar til rør Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8" Art.-nr. 845230 R#  

Rørstøtte 2,  højdejusterbar til rør Ø 40 – 110 mm,  
Ø 1½ – 4" (Løberulleindstats nødvendig) Art.-nr. 845220 R#  

Løberulleindsats  til overskæring af rør  
Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"  Art.-nr. 845060 R#  
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www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Salg kun gennem branchegrossister. REMS salgskonsulent

Øst:
Thomas Juul Grendslev
Mob.: +4520591343
Mail.: thomas.grendslev@rems.de

Syd:
Jan Adelgaard
Mob.: +45 40879400
Mail: jan.adelgaard@rems.de

Vest:
Leif Søgaard
Mob.: +45 40637500
Mail: leif.sogaard@rems.de

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00
Fax 56 63 11 78
www.rems.de
DNK@rems.de


