225 mm çapa
kadar kesme

REMS DueCento

for Professionals

Düz kesim.
Talaşsız.
Kaynak için uygun.
Süper hızlı.
Dış çapaksız.
Kuru kesme.
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REMS DueCento – 225 mm’ye kadar kesme.
Çok sayıda boru türleri için üniversal çözüm.
REMS DueCento boruları hızlı, düz ve dış çapaksız kesmeye yarayan kompakt ve mobil boru kesme makinesidir.
Makine plastik, metal ve kompozit boruları kesmek için üniversal kullanılabilir. Kompakt yapısı ve pratik taşıyıcı
çerçevesi sayesinde makine son derece pratik ve nakliyesi kolaydır. Sağlam, torsiyona karşı dayanıklı dökümden
konstrüksiyonu düz ve hızlı kesimler sağlar. Atölye, sanayi, şantiye ve tamirhaneler için.
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PA, PB, PE, PP, PVC, PVDF plastik
borular için idealdir
Düz kesimli; beklentilere uygun
Talaşsız; boru sistemine talaş girmez,
toz oluşmaz
Kaynak için uygun; uç uca kaynak yapılabilir
Hızlı; boru malzemesi aşırı ısınmadan
etkilenmez
Dış çapaksız; bağlantı manşonlarına
kolaylıkla geçirilebilir
Kuru; soğutucu-yağlayıcı maddelerden
etkilenmez

2

Metal borular için de üniversal kullanılabilir
Düz kesimli; beklentilere uygun
Talaşsız; boru sistemine talaş girmez,
toz oluşmaz
Dış çapaksız; bağlantı manşonlarına
kolaylıkla geçirilebilir
Kuru; soğutucu-yağlayıcı maddelerden
etkilenmez
Hızlı; boru malzemesi aşırı ısınmadan
etkilenmez

3

Boruları hızlı, düz ve dış çapaksız kesmeye
yarayan kompakt ve mobil boru kesme makinesi. Pratik ve kolay taşınabilir, sadece 37 kg.

4

Kolay nakliyesi için iki adet lastik tekerlekli
taşıyıcı çerçeve.

5

Dik açılı kesimler için sağlam, torsiyona karşı
dayanıklı döküm malzemeden konstrüksiyon.

6

Özel tasarımlı kesici disk sayesinde borular
kolaylıkla kesilir. Hareket veren kesme tekerleği ile düzgün kesim; hızlı kesme işleri için
(Patent EP 1 782 904).
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Ergonomik tasarımlı ilerletme kolu ve iğneli
rulmana sahip trapez vidalı mil sayesinde
zorlamayan kesim. İlerletme hareketi sınırlandırıldığından kesici disk hareket makaralarıyla
temasa karşı korunmuştur.
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Trapez şeklinde düzenlenmiş, değiştirilebilir
4 adet sağlam, sertleştirilmiş hassas çelik
borudan üretilmiş rulmanlı hareket makaraları
kesilecek boruların Ø 100−225 mm kesme
çarkının çalışma aralığında merkezi itme
basıncı üretecek şekilde dışbükey dörtgen
şeklinde hizalanmış, Ø 4−6", sürtünme olmadan dönmelerini sağlar (Patent EP 2 740 556
bildirilmiştir).
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Hareket makarası elemanı, Ø 40 – 110 mm,
Ø 1½ – 4" boruları kesmek için, aksesuar.
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Sağlam yapılı, hassas rulman ve iğneli
rulmanlı, bakım gerektirmeyen dişli düzeni.

11

Pratikte sınanmış üniversal motor, 1200 W,
güçlü, örneğin PE Ø 225 mm plastik boruyu
sadece 15 saniyede keser. Boruları kesmede
en uygun hız için 115 rpm ideal devir.
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Ergonomik ve güvenli çalışma için emniyet
tipi ayak şalteri.

13

REMS kesici diskler
Üstün Alman kalitesi. REMS DueCento aletinin
performans verilerine ve kesilecek malzemelere
uyumlu kesici diskler, hızlı ve dış çapaksız
kesim için farklı kesici kenar geometrisine sahiptirler. Özel olarak sertleştirilmiş, sınanmış,
sert REMS pafta tarakları çeliğinden üretilmiştir,
uzun ömürlüdür.

14

Boru destekleri, yükseklik ayarlı, Ø 40 – 110 mm,
Ø 1½ – 4" ve Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8" borular
için. Pasa karşı korunmuş yuvada konumlan
dırılmış dört adet paslanmaz çelikten bilyeler
sayesinde malzeme kolaylıkla her yöne doğru
çevrilebilir, çekilebilir ve itilebilir. Birkaç boru
desteği kullanılarak uzun borular güvenli
şekilde yönlendirilir.

REMS DueCento
REMS DueCento Basic. Ø 40 – 225 mm boruları hızlı, dış çapaksız ve düz kesme işlemleri için
boru kesme makinesi. Paslanmaz çelik, C çelik, bakırdan pres fitting sistemlerinin boruları için,
Ø 54 – 225 mm. Çelik borular EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", döküm borular (SML)
EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastik borular SDR 11, et kalınlığı s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm,
Ø 4 – 8", kompozit borular Ø 40 – 110 için. Bakım gerektirmeyen dişli düzenine, pratikte sınanmış
üniversal motora, 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W sahiptir. 115 rpm devir. Sertleştirilmiş hassas çelik
borudan üretilmiş hareket makaraları, Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6" borular için. Emniyet tipi ayak
şalteri. Yıldız anahtar. Kesici disk hariç.2 adet yükseklik ayarlı boru altlığı 1, Ø 100−225 mm,
Ø 4−8" borular için. Karton kutu içinde.
Art.-No. 845004 R220#


Ürünlerimiz sadece uzman satış
noktalarında mevcuttur.
REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707- 0
Faks +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de

REMS kesici disk Cu-INOX
Paslanmaz çelik, bakır, C çelikten pres fitting
sistemlerinin boruları için.

Art.-No. 845050 R#



REMS kesici disk Cu
Özel olarak bakırdan pres fitting sistemlerinin boruları için

Art.-No. 845053 R#



REMS kesici disk St
Çelik borular, döküm borular (SML) için

Art.-No. 845052 R#



REMS kesici disk C-SF
Aynı zamanda pah oluşturarak özellikle C çelikten pres fitting/
geçme fitting sistemlerinin boruları için uygundur.

Art.-No. 845055 R#



REMS kesici disk V, s 10
Plastik ve kompozit borular için, et kalınlığı s ≤ 10 mm

Art.-No. 845051 R#



REMS kesici disk P, s 21
Plastik ve kompozit borular için, et kalınlığı s ≤ 21 mm

Art.-No. 845057 R#



Boru altlığı 1, yükseklik ayarlı, Ø 100−225 mm,
Ø 4−8" borular için

Art.-No. 845230 R#



Boru altlığı 2, yükseklik ayarlı, Ø 40−110 mm, Ø 1½–4"
borular için (hareket makarası elemanı gereklidir)

Art.-No. 845220 R#



Hareket makarası elemanı, Ø 40−110 mm, Ø 1½–4"
boruların ayrılması için

Art.-No. 845060 R#



Ürünlerimiz hakkinda daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!

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