Cięcie do Ø 225 mm

REMS DueCento

for Professionals

Prostopadle.
Bezwiórowo.
Gotowe do spawania.
Super szybko
Bez zadziorów
zewnętrznych
Na sucho.
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REMS DueCento – cięcie do Ø 225 mm.
Uniwersalna do wielu rodzajów rur
REMS DueCento to kompaktowa, mobilna przecinarka do rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur, bez zewnętrznych
zadziorów. To uniwersalne urządzenie jest przeznaczone do cięcia rur z tworzyw sztucznych, metalowych oraz rur
wielowarstwowych. Kompaktowa konstrukcja oraz praktyczna podstawa jezdna sprawiają, że urządzenie jest poręczne
i łatwe w transporcie. Stabilna, odporna na skręcanie żeliwna konstrukcja pozwala na postopadłe i szybkie ciecie.
Do warsztatu i zastosowań przemysłowych. Do użytku na budowie i w warsztacie.
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Idealna do cięcia rur z tworzyw sztucznych
PA, PB, PE, PP, PVC, PVDF
Prostopadle, zgodnie z wymaganiami
Bezwiórowo, brak wiórów w przewodzie rurowym,
brak pyłu
Przecięte rury są gotowe do zgrzewania złączek
i zgrzewania doczołowego
Szybko, bez przegrzewania materiału rury
Bez zewnętrznych zadziorów, łatwe wsuwanie
w mufy łączące
Na sucho, bez potrzeby stosowania smarów
chłodzących.
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Uniwersalna do rur metalowych
Prostopadle, zgodnie z wymaganiami
Bezwiórowo, brak wiórów w przewodzie rurowym,
brak pyłu
Bez zewnętrznych zadziorów, łatwe wsuwanie
w mufy łączące
Na sucho, bez potrzeby stosowania smarów
chłodzących
Szybko, bez przegrzewania materiału rury.
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Kompaktowa, mobilna przecinarka do rur do szybkiego, prostopadłego cięcia bez zewnętrznych zadziorów. Poręczna i łatwa w transporcie, tylko 37 kg.
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Praktyczna podstawa jezdna z dwoma gumowymi
kołami zapewniającymi łatwość transportu.
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Stabilna, odporna na skręcanie żeliwna konstrukcja
do prostopadłego cięcia.
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Łatwe przecinanie rur dzięki zastosowaniu specjalnego kółka tnącego. Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie (patent
EP 1 782 904).
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Łatwy posuw dzięki ergonomicznej sprawdzonej
dźwigni posuwu oraz ułożyskowanemu igiełkowo
wrzecionu z gwintem trapezowym. Kółko tnące
zabezpieczone przed zetknięciem z rolkami
dociskowymi poprzez ograniczenie ruchu dosuwu.
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4 stabilne, łożyskowane kulkowo rolki prowadzące
z hartowanej precyzyjnej rury stalowej do beztarciowego obracania przecinanych rur, rozmieszczone
w wypukłym czworokącie do centrycznego posuwu
kółka tnącego w zakresie roboczym Ø 100 – 225 mm,
Ø 4 – 6", bez konieczności ustawień (patent
EP 2 740 556 zgłoszony).
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Wkład rolek prowadzących do cięcia rur
Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", dostępny jako osprzęt.
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Solidna, precyzyjna przekładnia ułożyskowana
kulkowo i igiełkowo, niewymagająca konserwacji.
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Sprawdzony, uniwersalny silnik, 1200 W. Dzięki
dużej mocy, przykładowo przecięcie rury z tworzywa
sztucznego PE Ø 225 mm zajmuje zaledwie 15 s.
Idealna prędkość obrotowa 115 min-1 gwarantuje
optymalną prędkość cięcia rur.
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Wyłącznik nożny zapewnia ergonomie i bezpieczeństwo pracy.
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Kółka tnące REMS
Najwyższa niemiecka jakość. Kółka tnące
dopasowane do mocy REMS DueCento oraz
przecinanych materiałów o zróżnicowanej geometrii
cięcia zapewniają szybkie cięcie bez zadziorów
zewnętrznych. Zastosowana specjalnie hartowana,
sprawdzona ciągliwo-twarda stal REMS do głowic
gwinciarskich gwarantuje długą żywotność.
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Podpory rury, o regulowanej wysokości, do rur
Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" i Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8".
Łatwe przemieszczanie materiału we wszystkich kierunkach podczas obracania, ciągnięcia i przesuwania
przez dwie nierdzewne, stalowe kulki ułożyskowane
w obudowie zabezpieczonej przed korozją. Pewne
prowadzenie długich rur dzięki zastosowaniu kilku
podpór rury.

REMS DueCento
REMS DueCento Basic. Przecinarka rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 40 – 225 mm,
bez zewnętrznych zadziorów. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej,
miedzi Ø 54 – 225 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", rur żeliwnych
(SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki
s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", rur wielowarstwowych Ø 40 – 110 mm. Z bezobsługową
przekładnią oraz niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Prędkość
obrotowa 115 min-1. Rolki dociskowe z hartowanej rury ze stali precyzyjnej do rur Ø 100 – 225 mm,
Ø 4 – 6". Wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. 2 sztuki regulowanych na wysokość podpór rur 1 do rur Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". W kartonie.
Nr art. 845004 R220#


Kółko tnące REMS Cu-INOX
do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej,
miedzi, stali węglowej.

Nr art. 845050 R#



Kółko tnące REMS Cu
w szczególności do rur systemów zaciskowych z miedzi

Nr art. 845053 R#



Kółko tnące REMS St
do rur stalowych, rur żeliwnych (SML)

Nr art. 845052 R#



Kółko tnące C-SF
w szczególności do rur systemów zaciskowych/
wtykowych ze stali węglowej, jednocześnie fazujący.

Nr art. 845055 R#



Kółko tnące REMS V, s 10
do rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych,
grubość ścianki s ≤ 10 mm

Nr art. 845051 R#



Kółko tnące P, s 21
do rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych,
grubość ścianki s ≤ 21 mm

Nr art. 845057 R#



Podpora rury 1, regulowana na wysokość,
do rur Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"

Nr art. 845230 R#



Podpora rury 2, regulowana na wysokość,
do rur Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"
(wymagany wkład rolek prowadzących)

Nr art. 845220 R#



Wkład rolek prowadzących 
do cięcia rur Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"

Nr art. 845060 R#



Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de

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