REMS Twist

Elektrický rozšiřovač trubek

Kompaktní elektrický nástroj se silným výkonem
na racionální rozšiřování měkkých a tvrdých trubek
za studena pro instalaci bez tvarovek.
Tvrdé a měkké měděné trubky
Ø 12 – 22 mm
Ø ⅜ – ⅞"
s ≤ 1 mm
REMS Twist – vyrobte si objímky sami.
Rozšiřování i tvrdých měděných trubek za studena.
Přednost v úspoře nákladů

Žádné náklady na žíhání tvrdých měděných trubek, na odhrotování a čištění, na
tvarovky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, pájicí materiál a pracovní
čas. Zvýšení bezpečnosti díky menšímu množství spojení trubek. Zpracování
zbytků trubek na objímky.

Konstrukce

Kompaktní, robustní, vhodný pro použití na stavbách. Jednoduchá a rychlá práce
volně z ruky, ve svěráku nebo na pracovním stole. Žádné nastavování. V rozšiřovacím nástroji integrovaný svěrák pro bezpečné podpoření otáčivého momentu
v obou směrech.

Pohon

Osvědčená pohonná jednotka s šestihranným unášečem. Enormně silná. Dobře
padnoucí do ruky, lehká, jen 2 kg. K použití všude, volně z ruky, také na položených
trubkách. Robustní převody nevyžadující údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou.
Univerzální motor, 600 W, s extra silným kroutivým momentem při pravém a levém
běhu s nízkými otáčkami. Plynulé, elektronické řízení otáček. Otáčky jsou plynule
řízeny proměnným tlakem na bezpečnostní spínač v rozsahu od 0 do 550 min-1
(spínač, kterým se „přidává plyn“).

Rozšiřovací nástroje

Pro každou velikost trubky rychle vyměnitelný rozšiřovací nástroj s rotujícím
rozšiřovacím trnem pro snadné rozšiřování nezatěžující materiál. Normě
odpovídající, extra dlouhá objímka bez žíhání za několik vteřin.

REMS Twist/Hurrican

Combi Set - nízké nároky na místo, nízká hmotnost tohoto setu pro racionální
výrobu T-odboček a pro racionální rozšiřování tvrdých a měkkých trubek za
studena pro instalaci trubek bez tvarovek. Pouze jedno pohonné zařízení pro
rozšiřovací a vyhrdlovací nástroje. Výhodná cena! Viz. str. 183.

Rozsah dodávky

REMS Twist Set. Elektrický rozšiřovač trubek pro tvrdé a měkké měděné trubky
Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Pohonná jednotka s šestihranným unášečem,
převody nevyžadujícími žádnou údržbu, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz,
600 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu při nízkých
otáčkách. Bezpečnostní spínač. Plynulé, elektronické řízení otáček (spínač,
kterým se „přidává plyn“). Přidržovač. Mazací tuk. Rozšiřovací nástroje volitelně
pro trubky v mm nebo v palcích. V pevném kufru z ocelového plechu.
Označení
Obj.č.
Set 12-15-18-22
156000
Set 12-14-16-18-22
156002
Set ⅜-½-⅝-¾-⅞"
156004
Jiná napětí sítě na vyžádání.
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Příslušenství
Označení
Rozšiřovací nástroj

Trubky Ø mm/palce
12
14
15
16
18
22

⅜"
½"
⅝"
¾"
⅞"
REMS Twist/Hurrican pohonný stroj
s držákem
Mazací tuk (balení)
Kufr z ocelového plechu s vložkou
182

Obj.č.
156150
156200
156225
156250
156300
156350
156375
156400
156425
156450
156475
151401
151240
151600

R220

Kvalitní německý výrobek

