
 

 

REMS eva Ръчна винторезка с бързосменящи 
се винторезни глави 

Качествен Продукт от Германия  

Аксесоари 

дясна лява

Винторезка с доказано качество и отлични 
винтонарезни характеристики 
Тръбни резби 1/8–2”, 16–50 mm 
Болтови резби  6–30 mm, 1/4–1” 
Видове резби виж страница 16, 17. 

REMS eva –винторезка за професионалисти. 
Отлично нарязване на заготовката и резбата.  
Стоманен храпов лост, с плътно 
пластично покритие. Само един вид 
бързосменящи се винторезни глави. 
Нечупливи качествени глави. 
Системно предимство 
Голям диапазон на нарязване на резби до 11/4” и до 2” със само един храпов лост, 
един вид малки и лесни за боравене винторезни глави и един вид плашки. Едни и 
същи бързосменящи се винторезни глави се монтират в електрическите винторезки 
REMS Mini-Amigo, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact и в 
подходящи винторезки от други марки. Ефективно и лесно складиране. Не е възможно 
объркване. 
Храпов лост 
Здрав. Храпов лост от стомана, с плътно пластично покритие, за удобна работа. Релефна 
пластмасова дръжка за здрав захват. Лесно регулиране на храповото въртене. Точно и 
сигурно прилепване на бързосменящите се винторезни глави, бърза и лесна промяна. 

Бързосменящи се винторезни глави 
Доказана технология, висококачествен материал и точна обработка на винторезна глава, 
плашки и cover формират модул и осигуряват отлично начално нарязване и лесно 
нарязване на резба. Не е възможно засядане на плашката. Точно насочване на тръбите 
за тяхното перфектно центриране. Отворите за стружки, които отвън стават по-широки 
позволяват добро отвеждане на стружките и точни резби. Бързосменящи се винторезни 
глави S за нарязване на тръбни резби в труднодостъпни места (страница 16). 

Плашки 
Нечупливите REMS плашки с доказано качество и точна геометрия на рязане 
осигуряват отлично начално нарязване, лесно нарязване на резби и точни 
резби. Плашки от висококачествена специална стомана, напълно темперирана и 
закалена, за изключително дълъг живот на плашките. 

Масло за нарязване на резби 
REMS Sanitol и REMS Spezial (страница 33). Специално разработено за 
нарязване на резби. Високоохлаждащ и смазочен ефект. Важно за точни резби и 
по-дълъг работен живот на плашки, инструменти и машини. 

Нарязване резба на нипели 
Ефективно с REMS Nippelspanner 3/8–2” (страница 32). 

Описание Арт.-No. 
Храпов лост за целия работен диапазон  522000 
Бързосменящи се винторезни глави, плашки, закрепващи 
глави за плашки за окончателна обработка, виж стр. 16, 17. 

Стоманено куфарче REMS eva 1/4–11/4” 526001 
Стоманено куфарче REMS eva 1/4–2” 526012 

Масло за нарязване на резби виж стр. 33. 
Nippelspanner 3/8–2” виж стр. 32. 

Формат на доставка 
REMS eva Set. Ръчна винторезка с бързосменящи се винторезни глави. За тръбни 
резби 1/8–2”, 16–50 mm, болтови резби 6–30 mm, 1/4–1”. За десни и леви резби. 1 
храпов лост за целия работен диапазон. Бързосменящи се винторезни глави с 
плашки за тръбни резби, конусовидни, ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R дясна съответно 
за нарязване на резби в тръби за електропроводи съгласно DIN DN 60423 M. В 
здраво стоманено куфарче или в картонена кутия. 
Описание/Размер Арт.-No. 
REMS eva Set в стоманено куфарче 
R 1/2-3/4-1-11/4” 520015 
R 3/8-1/2-3/4-1-11/4” 520013 
R 1/2-3/4-1-11/4-11/2-2” 520017 
R 3/8-1/2-3/4-1-11/4-11/2-2” 520016 
M 16-20-25-32 (M x 1.5) 520010 
M 20-25-32-40 (M x 1.5) 520009 
REMS eva Set в картонена кутия 
R 1/2-3/4” 520008 
R 1/2-3/4-1” 520004 
R 3/8-1/2-3/4-1-11/4” 520003  
REMS eva Sets за леви резби и десни и леви резби както и за налични NPT 
резби. 
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