Csődarabolás
Ø 225 mm-ig

REMS DueCento

for Professionals

Derékszögű.
Feszülésmentes.
Forrasztásokhoz
Szupergyors.
Sorjamentes.
Száraz.
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REMS DueCento – Bontás Ø 225 mm-ig.
Számos csőfajtához univerzálisan használható.
A REMS DueCento egy kompakt, mobil csődaraboló gép, melyek csövek gyors derékszögű bontására alkalmas
sorjamentesen Univerzálisan használható műanyag, fém és rétegelt csövek bontására. A lehető legkompaktabb
kialakítás és a praktikus görgős alváz teszi a gépet könnyen kezelhetővé és szállíthatóvá. A stabil,
csavarodásmentes öntött konstrukció lehetővé teszi a derékszögű vágás gyors elvégzését. Kereskedelmi
és ipari használatra. Akár a műhelyben, akár a helyszínen.
1

2

Ideális PA, PB, PE, PP, PVC, PVDF
műanyag csövekhez
Derékszögű, megfelel a követelményeknek
Feszülésmentes, nincsenek sorják, nincs por
Hegesztésekhez is alkalmas, karimás- és
tompahegesztéshez
Gyors, nem befolyásolja túlmelegedéssel
a csövet
Kipattogzásmentes, az összekötőelemeknél
is könnyen vezethető
Száraz, nem befolyásolják a hűtő kenőanyagok.
Univerzálisan használható fém csöveknél is
Derékszögű, megfelel a követelményeknek
Feszülésmentes, nincsenek szilánkok, nincs
por
Kipattogzásmentes, az összekötőelemeknél is
könnyen vezethető
Száraz, nem befolyásolják a hűtő kenőanyagok
Gyors, nem befolyásolja túlmelegedéssel a
csövet.
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Kompakt, mobil csőbontó berendezés derékszögű bontás gyors elvégzéséhez sorja nélkül.
Könnyen kezelhető, jól szállítható, csupán 37
kg.
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Praktikus görgős alváz két gumírozott kerékkel
az egyszerű szállításért.
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Stabil, csavarodásmentes öntött szerkezet a
derékszögű vágásért.
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A csövek könnyű szétbontását biztosító
speciális kialakítású vágótárcsa. Különböző
vágókerekek a merőleges gyors daraboláshoz
(Szabadalom EP 1 782 904).
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Erőteljes löketet biztosító, kényelmes fogású,
jól bevált tolókar és tűgörgős csapággyal
ellátott trapézmenetes orsó. A vágótárcsát az
előtoló mozgás korlátozása révén vezetőgörgők védik az érintéstől.
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A forgómozgást az elvágandó csőre alacsony
súrlódással átadó, edzett precíziós acélcsőből
készült 4 erős, golyóscsapágyas, konvex négyszögben elrendezett görgő a vágókerék központos előtolási nyomása érdekében, munkatartomány: Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6”, beállítási
munkák nélkül (Szabadalom EP 2 740 556
bejelentve).
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A Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" csövek darabolásához tartozékként betétgörgők kaphatók.
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A robusztus és precíz golyós- és tűgörgős
csapágyas hajtómű karbantartást nem igényel.
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Kipróbált univerzális motor, 1200 W. Erős áthúzási nyomaték, Ø 225 mm-es PE műanyag
cső esetén pl. csupán 15 s. A csövek optimális
bontási sebességéhez az ideális
fordulatszám 115 fordulat/perc.

12

Biztonsági lábkapcsoló az ergonomikus és
biztonságos munkavégzéshez.
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REMS vágótárcsák
Német csúcsminőség. A REMS DueCento és
a bontandó anyagokhoz kifejlesztett, a
sorjamentes gyors bontás érdekében különféle
vágási geometriával rendelkező vágótárcsák
teljesítményadatai. A speciálisan edzett,
kipróbált, kemény fogazatú REMS menetvágó-acél hosszú élettartamot biztosít.
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Csőtartó, állítható magasságú, Ø 40 – 110 mm,
Ø 1½ – 4" és Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8" csövekhez. Az anyag forgatással, húzással és tolással
minden irányban könnyen mozgatható a négy,
rozsdaálló házban található, rozsdamentes
acélgolyó révén. Több csőtartó használatával
a hosszabb csövek is könnyen vezethetők.

REMS DueCento
REMS DueCento Basic. Csődaraboló gép a csövek gyors derékszögü darabolásához
Ø 40 – 25 mm, külsősorja nélkül. A rozsdamentes acél présrendszerek csöveihez, szénacélhoz,
rézhez Ø 54 – 225 mm. Acél csövekhez EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", öntött
csövekhez (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, műanyag csövek SDR 11, falvastagság
s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 4 – 8", rétegelt csövek Ø 40 – 110. Karbantartást nem ígénylö
hajtómüvel, bevált univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Fordulatszám 115 min-1.
A hengerek edzett precíziós acélcsövekböl a Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6" csövekhez. Biztonsági
késkapcsoló. Csavarkulccsal. Vágókerék nélkül. 2 db állítható magasságú 1. csőtartó
Ø 100 – 225 mm-es csövekhez, Ø 4 – 8". Kartondobozban.
Cikk-sz. 845004 R220#


REMS Cu-INOX vágótárcsa
préskötésű rendszerek rozsdamentes acél,
C-idom és réz csöveihez

Cikk-sz. 845050 R#



REMS Cu vágótárcsa
speciálisan préskötésű rendszerek réz csöveihez

Cikk-sz. 845053 R#



REMS St vágótárcsa
acél- és öntött csövekhez (SML)

Cikk-sz. 845052 R#



REMS C-SF vágótárcsa
speciálisan préskötésű / toldócsöves rendszerek
C-acél csöveihez, kúpos levágás egyidejű előállításához

Cikk-sz. 845055 R#



REMS V vágótárcsa, s 10
műanyag és rétegelt csövekhez, falvastagság s ≤ 10 mm

Cikk-sz. 845051 R#



REMS P vágótárcsa, s 21
műanyag és rétegelt csövekhez, falvastagság s ≤ 21 mm

Cikk-sz. 845057 R#



1. csőtartó,állítható magasság, Ø 100 – 225 mm-es
csövekhez, Ø 4 – 8"

Cikk-sz. 845230 R#



2. csőtartó, állítható magasság, Ø 40 – 110 mm-es
csövekhez, Ø 1½ – 4" (vezetőgörgő betét szükséges)

Cikk-sz. 845220 R#



Vezetőgörgő betét Ø 40 – 110 mm-es,
Ø 1½ – 4" csövek bontásához

Cikk-sz. 845060 R#



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

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