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PAVASARIS 2022

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack
Gam. Nr. 576010

32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presavimo slėgio
stebėsena presuojamiesiems sujungimams Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4" formuoti.
Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Tvirtoje plieninės
skardos dėžėje.
_____
__ €
1840,-

1330,- €

REMS Power-Press SE
Gam. Nr. 572111

Elektrinis radialusis presas presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4"
formuoti. Elektromechaninė pavara su patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450
W, ir reduktoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
_____
829,-_ €

659,- €

REMS Amigo Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼
Gam. Nr. 530020

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių
sriegiams ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams
sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu
universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.
_____
940,-_ €

728,- €

REMS Collum
Gam. Nr. 347006

Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemoms Ø 25 – 200 (300), 1 – 8" (12"). Rifliavimo
įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam
griovelių gylio ribojimui, 1 komplektas griovelių formavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis,
atraminis ritinėlis), 2 – 6".
_____
__ €
2380,-

1930,- €

REMS Cento Basic
Gam. Nr. 845X02

Vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm, vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be
išorinės užvartos. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu
universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Sūkių skaičius 115 min-1. Kreipiamieji
ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4".
_____
_ €
1343,-

1126,- €

REMS Nano 11 V Basic-Pack
Gam. Nr. 844011

Akumuliatorinė vamzdžiapjovė Ø 10 – 40 mm vamzdžiams sparčiai ir stačiu kampu pjauti, be
išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio
plieno, Ø 12 – 28 mm, vario Ø 10 – 35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 40 mm.
_____
599,-_ €

499,- €
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REMS Push
Gam. Nr. 115000

Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, vamzdžių
sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 MPa/60 bar/870 psi. Atsparus korozijai,
milteliniu būdu dengtas plieninis indas 12 l talpos. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi.
_____
237,-_ €

169,- €

REMS E-Push 2
Gam. Nr. 115500

Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir
sandarumui tikrinti iki 6 MPa / 60 bar / 870 psi, su nustatomuoju slėgio ribojimu. Siurblinis
agregatas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m įsiurbimo žarna su ½"
jungtimi. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi.
_____
799,-_ €

649,- €

REMS Calc-Push
Gam. Nr. 115900

Elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų,
pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų,
šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų. Našumas ≤ 30 l/min., naudingoji indo talpa 21 l,
siurbimo blokas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 165 W.
_____
740,-_ €

509,- €

REMS Solar-Push I 80
Gam. Nr. 115311

Elektrinis pildymo ir plovimo prietaisas, skirtas paprastam ir greitam pildymui, plovimui ir
uždarų sistemų nuorinimui. Skysčio debitas ≤ 27 l/min, bako talpa 30 l. Su rotaciniu siurbliu,
atspariu nuolatinei darbinei temperatūrai ≤ 80°C. Darbinis slėgis ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi.
Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1000 W. Slėgio redukavimo ventilis, 2 vnt. lankščios ½"
EPDM žarnos su audiniu T100 po 3 m, atsparios aukštai temperatūrai ≤ 100°C. Ant stabilaus
plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais.
_____
909,-_ €

688,- €

REMS ROS P 42 PS
Gam. Nr. 291000

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės su sparčiąja atgaline eiga vamzdžiams Ø ≤ 42 mm,
1⅝".
_____
_€
71,50

55,- €

REMS ROS P 63 P
Gam. Nr. 291270

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės su sparčiąja atgaline eiga vamzdžiams Ø ≤ 63 mm,
2".
142,10 €

105,- €
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