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Sediul central din Waiblingen, lângă Stuttgart

Tehnologii moderne de măsură şi control 
garantează calitatea remarcabilă REMS

Secţia proprie de tratamente termice – 
o parte importantă din know-how şi din
secretul calităţii sculelor REMS.

Secţie de producţie în Waiblingen 
lângă Stuttgart

REMS – În vârful progresului tehnic

Noile idei, progresul tehnic şi REMS - merg împreună. Acest fapt este dovedit de
numeroase patente naţionale şi internaţionale. REMS a reuşit întotdeauna să se
menţină în vârful progresului tehnic datorită produselor inovatoare. Exemple:
REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press – maşini care au
revoluţionat tehnologiile de execuţie a lucrărilor.

REMS – din 1909

Din 1909, anul fondării, REMS produce scule pentru prelucrarea ţevilor, în special
pentru instalaţii sanitare şi de încălzire. La început scule de mână, apoi maşini
electrice. REMS a oferit întotdeauna produse care au făcut munca instalatorilor
mai uşoară, mai rapidă, mai rentabilă. Prioritatea fondatorului Christian Föll a fost
întotdeauna „REMS trebuie să fie mai bun“. Astăzi, REMS este unul dintre princi-
palii producători de maşini şi scule pentru prelucrarea ţevilor. Datorită tehnologiei
inovative aplicate şi a calităţii lor înalte, produsele REMS sunt larg apreciate în
întreaga lume. 

REMS – Made in Germany

Descrise ca „Produse germane de calitate“, produsele REMS sunt efectiv
fabricate în Germania. Fabrica REMS este situată în Waiblingen, lângă Stuttgart,
în centrul industriei high-tech germane. Sunt folosite sisteme moderne pentru
cercetare-dezvoltare, producţie şi asigurarea calităţii. În plus, lucrători calificaţi,
între care unii sunt din a 4-a generaţie la REMS, având la dispoziţie nivelul înalt
de cunoştiinţe şi experienţa necesară realizării unor produse de calitate.

REMS – Garanţia calităţii

REMS a privit întotdeauna calitatea produselor ca fundamentul încrederii
clienţilor. Pentru REMS, calitatea înseamnă mult mai mult decât precizia dimensi-
unilor. Se bazează pe un sistem cuprinzător de asigurare a calităţii, care începe
odată cu primirea cererii pieţei, continuă în toate etapele de proiectare şi
producţie şi apoi cu analiza sistematică a comportării în exploatare.

Pe durata fabricaţiei produselor REMS sunt aplicate cerinţe ridicate pentru controlul
de calitate, care determină înaltă calitate constantă. Centre CNC eficiente şi
metode moderne de măsură şi inspecţie pe durata întregului proces de fabricaţie şi
control de calitate extensiv la sfârşitul montajului garantează înalta calitate
continuă. În plus, calitatea este periodic supervizată şi aprobată de către institute
specializate, care acordă marca de siguranţă GS, în urma controalelor în fabrică.

REMS – standarde excepţional de înalte privind siguranţa

Toate produsele REMS îndeplinesc normele de siguranţă şi prevenire a acciden-
telor şi satisfac standardele europene corespunzătoare, în acord cu directivele
CE. Sigla CE certifică satisfacerea cerinţelor tuturor directivelor CE aplicabile. În
plus – cu excepţia câtorva scule manuale care nu au relevanţă privind siguranţa
– toate produsele REMS sunt testate şi aprobate de institute de testare indepen-
dente, de exemplu TÜV. În acest fel, toate produsele REMS satisfac standarde
foarte ridicate privind siguranţa funcţionării şi siguranţa operatorului.

REMS – puternic pe piaţă datorită unei politici consistente de producţie 
şi vânzări

În plus faţă de avansul tehnologic şi înalta calitate a produselor, poziţia puternică de
pe piaţă a firmei REMS este datorată şi preţurilor competitive, posibile datorită
producţiei eficiente „in-haus“. Politica de vânzări este orientată după prognozele pe
termen lung, încredere şi predictibilitate. 

Cel mai important principiu al politicii de
vânzări este vânzarea numai prin interme-
diul dealerilor specializaţi, care sunt spriji-
niţi în multe feluri. Cu maşini bine echipa-
te, angajaţii de vânzări ai REMS aduc
demonstraţiile practice şi punctul de vân-
zare pe terenul clientului. Mai mult, REMS
se bazează pe o excelentă reţea de
vânzare şi service în multe ţări. 

REMS – Partenerul dealerilor specializaţi

Participarea la târgurile naţionale şi internaţionale, reclama în publicaţiile speciali-
zate, expedierea de material publicitar prin poştă, sunt activităţile de promovare
uzuale. Cursurile de pregătire ţinute de REMS în Waiblingen dau participanţilor
cunoştiinţe solide şi competenţă pentru consultanţă. Cataloage bine gândite şi
corecte prezintă clientului toate informaţiile necesare pentru o selecţie uşoară a
produsului potrivit nevoilor sale şi pentru obţinerea rapidă a cotaţiei de preţ. Acest
parteneriat cu dealerii specializaţi garantează clientului consultanţa calificată şi
service excelent.

REMS – Sistemul de informare on-line

Sistemul de informare on-line http://www.rems.de şi http://www.rems.ro oferă o
gamă variată de informaţii despre compania REMS, despre produsele REMS şi
despre cum trebuie utilizate. În plus, poate fi găsit întregul catalog on-line,
documentaţie tehnică detaliată şi adrese e-mail de contact. Este posibilă copierea
instrucţiunilor de operare şi a listelor de piese de schimb.

Inovativ – profesional – de încredere
Producător de maşini şi scule pentru 
prelucrarea ţevilor



Capete S – soluţia pentru filetare în locuri dificile!
� Ex. în cavităţi, în şanţuri � ideale pentru reparaţii şi renovări � capete S cu
montaj special al cuţitelor � ghidarea precisă pe ţeavă şi centrarea asigură
începerea uşoară a tăierii filetului (Patent EP 0 875 327) � prelungitor pentru
lucru în cavităţi adânci � capetele S şi prelungitorul se potrivesc în levierul cu
 clichet REMS eva şi în clupe de alte fabricaţii

REMS Amigo Set. Clupă electrică de filetat ţevi 1/8–11/4”, 16–40 mm, prezoane
6–30 mm, 1/4–1”. Maşina de antrenare, menghina-suport, capete de filetare. 
În valiză metalică.
R 1/2- 3/4-1-11/4 Art.Nr. 530020

REMS Amigo numai masina                       Art.Nr. 530000

REMS Mini-Amigo Set. Clupă electrică de filetat ţevi 1/8– 3/4”, 16–32 mm. 
Maşina de antrenare, menghina-suport, capete de filetare. În geantă de 
transport.
R 1/2- 3/4 Art.Nr. 530010

REMS Mini-Amigo numai masina               Art.Nr. 530001

REMS eva Set. Clupă pentru filetat ţevi 1/8–2”, 16–50 mm, prezoane 6–30 mm,
1/4–1”. Levier cu clichet şi capete cu schimbare rapidă. În valiză metalică.
R 1/2- 3/4-1-11/4 Art.Nr. 520015
R 3/8- 1/2- 3/4-1-11/4 Art.Nr. 520013
R 1/2- 3/4-1-11/4-11/2-2 Art.Nr. 520017
R 3/8- 1/2- 3/4-1-11/4-11/2-2 Art.Nr. 520016

Capete cu schimbare rapidă
pentru REMS eva, REMS Mini-Amigo, REMS Amigo, REMS Amigo2, 
REMS Amigo 2 Compact, ş.a.

R 1/8 Art.Nr. 521000
R 1/4 Art.Nr. 521010
R 3/8 Art.Nr. 521020
R 1/2 Art.Nr. 521030
R 3/4 Art.Nr. 521040
R 1                   Art.Nr. 521050.  
R 11/4 Art.Nr. 521060
R 11/2 Art.Nr. 521070
R 2                   Art.Nr. 521080

Sunt disponibile şi capete pentru filete stânga şi pentru alte tipuri de filete.

Levier cu clichet                        Art.Nr. 522000

REMS Set capete S. Set capete speciale S şi prelungitor 300 mm, 
în valiză metalică.
R 3/8- 1/2- 3/4 Art.Nr. 520025
R 1/2- 3/4-1 Art.Nr. 520026

Cap S R 11/4 Art.Nr. 521066

REMS Amigo 2 Set. Clupă electrică de filetat ţevi 1/8–2”, 16–50 mm, prezoane
6–30 mm, 1/4–1”. Maşina de antrenare, menghina-suport, capete de filetare. 
În valiză metalică.
R 1/2- 3/4-1-11/4-11/2-2 Art.Nr. 540020

REMS Amigo 2 numai masina                    Art.Nr. 540000

Produse germane
de calitate

Patent EP 0 875 327

REMS Amigo 2 – Superputere până la 2”!
� Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate � Maşina numai 6,5 kg 
� Motor robust 230 V / 1700 W cu 30% plus de putere datorită repoziţionării
automate a cărbunilor la schimbarea sensului de rotaţie � Menghină-suport
sigură şi uşor de folosit � Angrenaje fără întreţinere � Fixarea rapidă, precisă şi
sigură a capetelor în reductor.

REMS Amigo – cea mai mică, uşoară, puternică şi rapidă
până la 11/4”!
� Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate � Maşina numai 3,5 kg 
� Motor robust 230 V / 1200 W cu 30% plus de putere datorită repoziţionării
automate a cărbunilor la schimbarea sensului de rotaţie � Putere de vârf 1800 W
� Menghină-suport sigură şi uşor de folosit � Angrenaje fără întreţinere 
� Fixarea rapidă, precisă şi sigură a capetelor în reductor.

REMS Mini-Amigo – cea mai mică şi mai uşoară!
� Clupă electrică de filetat de cea mai 
bună calitate � Maşina are numai 
2,7 kg şi numai 27 cm lungime 
� Menghină-suport sigură şi uşor 
de folosit � Angrenaje fără întreţinere 
� Motor 230 V / 500 W, cu mare 
rezervă de putere � Fixarea rapidă, precisă şi 
sigură a capetelor în reductor.

REMS eva – clupa pentru profesionişti!
� Clupă de filetat de cea mai bună calitate � Începere uşoară şi filetare uşoară
� Bacuri precise şi foarte durabile � Un singur levier cu clichet şi un singur tip
de capete cu schimbare rapidă pentru întrega gamă de lucru

Produse germane de calitate

REMS Amigo 2 Compact Set. Clupă electrică de filetat ţevi 1/8–2”, 16–50 mm,
prezoane 6–30 mm, 1/4–1”. Maşina de antrenare, menghina-suport, capete de
filetare. În valiză metalică.
R 1/2- 3/4-1-11/4 Art.Nr. 540023
R 1/2- 3/4-1-11/4-11/2-2 Art.Nr. 540024

REMS Amigo 2 Compact numai maşina Art.Nr. 540001

REMS Amigo 2 Compact – cea mai mică şi mai uşoară 
până la 2”!
� Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate � Maşina numai 4,9 kg 
� Motor robust 230 V / 1200 W cu 30 % plus de putere datorită repoziţionării
automate a cărbunilor la schimbarea sensului de rotaţie � Putere de vârf 
1800 W � Menghină-suport sigură şi uşor de folosit � Angrenaje fără întreţinere
� Fixarea rapidă, precisă şi sigură a capetelor în reductor.

Produse germane de calitate
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REMS Magnum – cea compactă, până la 2”!
� Înaltă performanţă dovedită pentru filetare ţevi, tăiere, debavurare, filetare
nipluri şi pentru roluit � Numai un cap de filetare, universal, automat, pentru
toată gama de lucru 1/16–2” � Pompă de ulei încorporată, lubrifiere automată 
� Mandrină rapidă cu impact � Angrenaje fără întreţinere � 3 motorizări posibile

REMS Magnum. Filetare ţevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri, roluire (cu
dispozitiv opţional REMS Roluire). Filetare ţevi 1/16–2” (21/2–4” cu REMS 4” Cap
automat de filetat), 16–63 mm, prezoane 6– 60 mm, 1/4–2”. Livrată cu 2 seturi
de cuţite, R 1/2– 3/4” şi R 1–2”. 

Stativ cu 2 roţi 
(accesoriu opţional)

REMS Tornado – îşi defineşte propria clasă!
� Înaltă performanţă dovedită pentru filetare ţevi, tăiere, debavurare, filetare
nipluri şi pentru roluit � Numai un cap de filetare, universal, automat, pentru
toată gama de lucru 1/16–2” � Pompă de ulei încorporată, lubrifiere automată 
� Mandrină rapidă, automată, cu auto-centrare � Angrenaje fără întreţinere 
� 3 motorizări posibile � Maşina propriu-zisă are numai 35 kg şi este uşor de
transportat

REMS Tornado. Filetare ţevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri, roluire (cu
dispozitiv opţional REMS Roluire). Filetare ţevi 1/16–2” (21/2–4” cu REMS 4” Cap
automat de filetat), 16–63 mm, prezoane 6– 60 mm, 1/4–2”. Livrată cu 2 seturi
de cuţite, R 1/2–3/4” şi R 1–2”. 

Varianta uşoară L-T, cu tavă de recuperare ulei şi colector de şpan demontabile.
Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roţi.
2000 L-T Motor universal 230 V / 1700 W.

53 rpm. Art.Nr. 340226 Lei

2010 L-T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 
52/26 rpm chiar în sarcină maximă. 
Zgomot redus. Art.Nr. 340227 Lei

Varianta portabilă, cu stativ-tripod, tavă recuperare ulei şi colector de şpan
demontabile.
2000 Motor universal 230 V / 1700 W.

53 rpm.                               Art.Nr. 340200 

2010 Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 
52/26 rpm chiar în sarcină maximă. 
Zgomot redus.                     Art.Nr. 340201

Varianta T cu colector de şpan şi de ulei integrate. Pentru banc de lucru, stativ
sau stativ cu roţi.
2000 T Motor universal 230 V / 1700 W.

53 rpm.                                  Art.Nr. 340206

2010 T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W
52/26 rpm chiar în sarcină maximă. 
Zgomot redus.                         Art.Nr. 340207

Stativ (fara roti)                                           Art.Nr. 344105
Stativ (cu 2 roti)                                          Art.Nr. 344100

Varianta T cu colector de şpan şi de ulei integrate. Pentru banc de lucru, stativ
sau stativ cu roţi.
2000 T Motor universal 230 V / 1700 W.

53 rpm.                                 Art.Nr. 340220

2010 T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W
52/26 rpm chiar în sarcină maximă. 
Zgomot redus.                      Art.Nr. 340221

Stativ (fara roti)                                          Art.Nr. 344105
Stativ (cu 2 roti)                                          Art.Nr. 344100

Stativ cu 2 roţi 
(accesoriu opţional)

motor universal motor cu rotor în scurt motor trifazic3 variante de motorizare:

Stativ 
(accesoriu opţional)
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Seturi de cuţite pentru REMS Tornado şi REMS Magnum
Tip filet Dimensiuni Art.Nr. Lei

Filet pentru ţeavă, conic dreapta R 1/16–1/8 341401
ISO 7-1, DIN EN 10226 R 1/4–3/8 341402
(DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 341403

R 1–2                  341404
R 21/2–4               381401        

Filet pentru ţeavă, cilindric dreapta G 1/16– 1/8 341406
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) G 1/4–3/8 341407

G 1/2–3/4 341408
G 1–2                  341409
G 21/2–4              381405

Filet pentru ţeavă, conic dreapta NPT 1/16– 1/8 341411
Taper Pipe Thread NPT 1/4–3/8 341412
ASME B1.20.1 NPT 1/2–3/4 341413

NPT 1–2              341414    
NPT 21/2–4           381410

Filet pentru ţeavă, cilindric dreapta NPSM 1/8 341416
Straight Pipe Thread NPSM 1/4– 3/8 341417
ASME B1.20.1 NPSM 1/2– 3/4 341418

NPSM 1–2           341419
NPSM 21/2– 4381415

Filet Pg pentru teava                          Pg  7                     341466
DIN 40430                                         Pg  9                    341467

Pg 11                   341468
Pg 13,5                341469
Pg 16                   341470
Pg 21                   341471
Pg 29                   341472
Pg 36                   341473
Pg 42                   341474
Pg 48                   341475

Filet pentru ţeavă M 16 x 1,5            341493
DIN EN 60423                                    M 20 x 1,5            341494

M 25 x 1,5            341495
M 32 x 1,5            341496
M 40 x 1,5            341497
M 50 x 1,5            341498
M 63 x 1,5            341499

Filet M pentru prezoane                      M   6                    341426
ISO 261 (DIN 13)                               M   8                    341427

M 10                    341428
M 12                    341429
M 14                    341430
M 16                    341431
M 18                    341432
M 20                    341433
M 22                    341434
M 24                    341435
M 27                    341436
M 30                    341437
M 33                    341438
M 36                    341439
M 39                    341440
M 42                    341441
M 45                    341442
M 48                    341443
M 52                    341444
M 56                    341445
M 60                    341446

Filet UNC pentru prezoane UNC 1/4 -20           341476
Unified Inch Screw Thread UNC 5/16 -18          341477
ASME B1.1 UNC 3/8 -16           341478

UNC 7/16 -14          341479
UNC 1/2 -13           341480
UNC 9/16 -12          341481
UNC 5/8 -11           341482
UNC 3/4 -10           341483
UNC 7/8 -9              341484
UNC 1-8              341485
UNC 11/8 -7            341486
UNC 11/4 -7            341487
UNC 13/8 -6            341488
UNC 11/2 -6            341489
UNC 13/4 -5            341490
UNC 2-4,5            341491

Cuţite pentru alte tipuri de filete (ex. BSW) sunt disponibile la cerere. 
Cuţitele HSS pentru materiale greu prelucrabile costă cu 50 % mai mult. 
Unele tipuri de cuţite sunt disponibile numai în variantă HSS.

Varianta T cu colector de şpan şi de ulei integrate. Pentru banc de lucru, stativ
sau stativ cu roţi.
4000 T Motor universal 230 V / 1700 W, 23 rpm.

Livrare R 21/2–4” Art.Nr. 380426
Livrare R 1/2–4” Art.Nr. 380429

4010 T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 
20/10 rpm chiar în sarcină. Zgomot redus.
Livrare R 21/2–4” Art.Nr. 380427
Livrare R 1/2–4” Art.Nr. 380430

Stativ (fara roti)                                          Art.Nr. 344105
Stativ (cu 2 roti)                                          Art.Nr. 344100

Stativ cu 2 roţi 
(accesoriu opţional)

Varianta uşoară L-T, cu tavă de recuperare ulei şi colector de şpan demontabile.
Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roţi.
4000 L-T Motor universal 230 V / 1700 W, 23 rpm.

Livrare R 1/2–2” Art.Nr. 380447
Livrare R 21/2–4” Art.Nr. 380441
Livrare R 1/2–4” Art.Nr. 380444

4010 L-T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 
20/10 rpm chiar în sarcină maximă. Zgomot redus.
Livrare R 1/2–2” Art.Nr. 380448
Livrare R 21/2–4” Art.Nr. 380442
Livrare R 1/2–4” Art.Nr. 380445

Stativ 
(accesoriu opţional)

REMS Magnum – supermaşina de 4”!
� Înaltă performanţă dovedită pentru filetare ţevi, tăiere, debavurare, filetare
nipluri şi pentru roluit � Câte un cap de filetare, universal, automat, pentru
fiecare gamă de lucru 1/4–2” şi pentru 21/2–4” � Filete excepţional de rotunde şi
curate până la 4" tăiate cu 6 cuţite � Lubrifiere automată � Răcire automată 
� Mandrină rapidă cu impact � Tăvi mari colectoare de şpan şi ulei � Angrenaje
fără întreţinere � 3 motorizări posibile

REMS Magnum. Filetare ţevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri, roluire 
(cu dispozitiv opţional REMS Roluire). Filetare ţevi 1/4–4”, 16–63 mm, prezoane
14–60 mm, 1/2–2”. Livrată cu seturi de cuţite R, pentru ţeavă.
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REMS Nippelspanner
3/8” Art.Nr. 110000
1/2” Art.Nr. 110100
3/4” Art.Nr. 110200
1” Art.Nr. 110300
11/4” Art.Nr. 110400
11/2” Art.Nr. 110500
2” Art.Nr. 110600

REMS Unimat 75. Maşină de filetat semi-automată pentru prezoane 6–72 mm,
1/4–23/4” , ţevi 1/16–21/2”, 16–63 mm. Clasa de precizie conform DIN 13 "medie"
(6 g). Lungimea materialului: nelimitată până la Ø 30 mm şi până la 200 mm
peste Arial 30. Completă, fără set de cuţite şi fără levier de închidere cap.
Cu menghină acţionată manual Art.Nr. 750003
Cu menghină acţionată 
hidraulic/pneumatic Art.Nr. 750004

Sunt livrabile cuţite pentru o mare diversitate de tipuri de filete.
Solicitaţi separat documentaţie tehnică „REMS Unimat”.

REMS Unimat 77. Maşină semi-automată pentru filetat ţevi 1/4–4”. Lungimea
filetului: până la 120 mm. Maşina completă. Fără set de cuţite şi fără levier de
deschidere cap.
Cu menghină acţionată manual Art.Nr. 770003
Cu menghină acţionată 
hidraulic/pneumatic Art.Nr. 770004

Sunt livrabile cuţite pentru o mare diversitate de tipuri de filete.
Solicitaţi separat documentaţie tehnică „REMS Unimat”.

REMS Unimat 77 – maşină semi-automată de înaltă 
performanţă pentru filetarea ţevilor până la 4”!
� Numai un cap universal pentru toate filetele, cu închidere şi deschidere auto-
mată a cuţitelor � Sistem de filetare cu cuţit tangenţial � Gamă largă de filete 
� Înaltă eficienţă, pentru producţie de serie sau de unicate

REMS Unimat 75 – maşină semi-automată de înaltă 
performanţă pentru filetarea prezoanelor şi ţevilor!
� Înaltă eficienţă � Numai un cap universal pentru toate filetele, cu închidere 
şi deschidere automată a cuţitelor � Sistem de filetare cu cuţit tangenţial 
� Gamă largă de filete � Pentru producţie de serie sau de unicate � Operare
simplă � Eliberează de sarcini strungurile scumpe şi muncitorii specialişti

Produceţi singuri niplurile! Orice lungime! Oriunde aţi fi! 
Scula ideală pentru valorificarea resturilor de ţeavă! 
Economisiţi timp şi bani!

REMS Nippelspanner
� Pensetă interioară manuală pentru bucăţi scurte de ţeavă � Poate fi folosită
împreună cu orice maşină sau clupă de filetat

REMS 4” Cap automat de filetat. Pentru ţevi 21/2–4”. Complet cu mandrină,
reductor, arbore motor, cuţite de filetat.
R 21/2-3-4 Art.Nr. 370010
compatibil cu REMS Magnum, REMS Tornado, ş.a.
R 21/2-3-4 Art.Nr. 370012
compatibil cu REMS Amigo 2

REMS 4”Cap automat de filetat
� Filete excelente până la 4” datorită celor 5 cuţite şi reglării continue automate
a capului � Productivitate mare, nu necesită revers, salvează 50% din timp 
� Cuplaj pentru instalaţia de lubrifiere � Antrenare electrică cu REMS Magnum,
REMS Tornado, REMS Amigo 2, ş.a.



Produse germane
de calitate

Produse germane
de calitate

Produse germane de calitate

REMS Sanitol. Ulei de filetat sintetic. Special pentru instalaţiile de apă potabilă.
Complet solubil în apă. Prelungeşte viaţa cuţitelor şi a maşinii.

Bidon 5 litri Art.Nr. 140110
Butoi 50 litri Art.Nr. 140113
Spray 600 ml Art.Nr. 140115
Pulverizator 500 ml Art.Nr. 140116

Produse germane de calitate

REMS Spezial. Ulei de filetat înalt aliat, cu bază minerală. Se spală cu apă. 
Creşte viteza de filetare, prelungeşte viaţa cuţitelor şi a maşinii.
Bidon 5 litri Art.Nr. 140100
Bidon 10 litri Art.Nr. 140101
Butoi 50 litri Art.Nr. 140103
Spray 600 ml Art.Nr. 140105
Pulverizator 500 ml Art.Nr. 140106

Produse germane de calitate

W 1.303 7808-649 DW-0201AS2032

REMS Nippelfix
1/2” Art.Nr. 111000
3/4” Art.Nr. 111100
1” Art.Nr. 111200
11/4” Art.Nr. 111300
11/2” Art.Nr. 111400
2” Art.Nr. 111500
21/2” Art.Nr. 111700
3” Art.Nr. 111800
4” Art.Nr. 111900

REMS Nippelfix
� Pensetă interioară automată pentru bucăţi scurte de ţeavă � Super-rapidă şi
uşor de folosit � Poate fi utilizată împreună cu orice maşină de filetat cu cap
automat � Utilă pentru producţia de nipluri

REMS Roluire – compact, universal!
� Cilindru hidraulic acţionat manual � Rolele presoare REMS cu geometrie bine
controlată asigură simultan deformarea precisă şi priza sigură de avans � Rolele
se schimbă uşor � Limitarea automată a şanţului la adâcimea normată � Acelaşi
dispozitiv de roluit pentru REMS Magnum şi pentru REMS Tornado

REMS Roluire. Dispozitiv de roluit pentru ţevi DN 25–200 (300), 1–8” (12”), 
s ≤ 7 mm. Complet cu cilindru hidraulic şi 1 set de role presoare pentru 2–6”. 

Dispozitiv de roluit Art.Nr. 347000
compatibil cu REMS Magnum, REMS Tornado
Dispozitiv de roluit R 300 Art.Nr. 347001
compatibil cu Ridgid 300
Dispozitiv de roluit R 535 Art.Nr. 347002
compatibil cu Ridgid 535
Dispozitiv de roluit N80A Art.Nr. 347003
compatibil cu Rex/Rothenberger/Super-Ego N80A
Dispozitiv de roluit Delta 4 Art.Nr. 347004
compatibil cu Rex Delta 4”

Role presoare (set) 1–11/2” Art.Nr.347030
Role presoare (set) 2–6”                           Art.Nr. 347035
Role presoare (set) 8–12”                         Art.Nr. 347040
Role presoare (set) Cu 54–159 
pentru ţevi din cupru                                 Art.Nr. 347034

REMS Magnum RG – cea compactă, până la 12”!
� Maşină de înaltă performanţă pentru roluire ţevi cu dispozitiv hidraulic 
� Rolele presoare REMS cu geometrie bine controlată asigură simultan defor-
marea precisă şi priza sigură de avans � Rolele se schimbă uşor � Limitarea
automată a şanţului la adâcimea normată � Angrenaje fără întreţinere � Trei
motorizări la alegere � Set de conversie pentru filetare disponibil opţional

REMS Magnum RG. Maşină de roluit pentru ţevi DN 25–200 (300), 1–8” (12”), 
s ≤ 7 mm. Complet cu dispozitiv REMS Roluire, cu 1 set de role presoare pentru
2–6”. Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roţi.

2000 RG-T Motor universal 230 V / 1700 W, 53 rpm.
Art.Nr. 340230

2010 RG-T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 52/26 rpm 
chiar în sarcină maximă. Zgomot redus.

Art.Nr. 340231

Stativ (fara roti)                                          Art.Nr. 344105
Stativ (cu 2 roti)                                          Art.Nr. 344100
Set conversie Magnum RG-T 
în Magnum L-T pentru filetare                     Art.Nr. 340110

motor universal motor cu rotor în scurt motor trifazic3 variante de motorizare:

Stativ cu roţi 
(accesoriu opţional)

Produceţi singuri niplurile! Orice lungime! Oriunde aţi fi! 
Scula ideală pentru valorificarea resturilor de ţeavă! 
Economisiţi timp şi bani!

Cel mai bun ulei de filetat!
Deosebite calităţi pentru răcire şi lubrifiere!
� De asemenea recomandat pentru tăiat metale



                                                                Acumulator High-Power 18 V, 2,0 Ah          Art.Nr. 565210 

500 W 230 V VE2,4 kg

1050 W 230 V VE3,0 kg

500 W 18 V VE3,5 kg

REMS Cat ANC VE. Ferăstrău alternativ electric universal, cu vario-electronic,
pentru tăiere din mână până la 6”, 250 mm. Livrat cu 1 lamă REMS universală
de 150 mm. În cutie din carton.                     Art.Nr. 560030

REMS Panther ANC VE. Ferăstrău alternativ electric universal, cu vario-
electronic, pentru tăiere din mână până la 6”, 250 mm. Livrat cu 1 lamă REMS
universala de 150 mm. În cutie din carton.        Art.Nr. 560025

REMS Akku-Cat ANC VE Set. Ferăstrău alternativ universal cu acumulator, cu
vario-electronic, pentru tăiere din mână până la 6", 250 mm. Livrat cu 1 acumu-
lator de 18 V, încărcător rapid şi 1 lamă REMS universală de 150 mm.
În valiză rezistentă.                                    Art.Nr. 560050

Puterea
Puterea specificată pe orice maşină trebuie înţeleasă ca putere nominală
de intrare. Toate motoarele folosite de ferăstraiele alternative REMS au o
eficienţă crescută cu cca. 65 % mulţumită tehnologiei deosebite şi
calităţii lor. Astfel, utilizatorul are la dispoziţie o putere utilă mare, nece-
sară îndeosebi la sarcini deosebite, cum ar fi tăierea ţevilor din oţel.
Puterea mărită disponibilă poate fi cel mai bine exploatată atunci când
se foloseşte menghina-suport REMS.

Vario-electronic
Turaţia motorului este reglabilă continuu în intervalul 0–2200 rpm
(respeciv 0–1700 rpm pentru REMS Akku-Cat). Permite începerea 
precisă a tăierii şi alegerea frecvenţei optime a curselor lamei, pentru
orice material. 

Viteza optimă
Turaţie fixă prestabilită pentru viteză optimă de tăiere, protejarea 
motorului şi a angrenajelor şi prelungirea duratei de lucru a lamei de
tăiere.

Turaţia de 2200 rpm a fost determinată experimental ca optimă pentru
tăierea ţevilor din oţel, în condiţiile mişcării orbitale a lamei, a folosirii
menghinei-suport  şi a lamelor speciale REMS.

Menghina-suport
Tăiere dreaptă, rapidă şi fără efort, fără menghină de banc. Uşor de
operat oriunde, cu o singură mână. Fără să mai pierdeţi timp pentru
aşezarea lanţului, ca la menghinele cu lanţ. Fără blocări datorate
limitării unghiului de lucru. 400% forţă suplimentară pentru tăierea fără
efort şi super-rapidă: de exemplu, o ţeavă de 2” poate fi tăiată în numai
8 sec. Mânerul maşinii este drept pentru acţionarea optimă ca pârghie.

Regulator de viteză
Variatorul electronic permite controlul continuu al turaţiei motorului
pentru adaptarea optimă la material. Ideal pentru tăierea ţevilor din oţel
inox, fontei şi pentru dezmembrarea boilerelor, rezervoarelor, căzilor de
baie, etc. Frecvenţa curselor lamei este continuu reglabilă în intervalul
900–2200 rpm. Regulatorul electronic menţine constantă în sarcină
turaţia selectată. Electronica încorporată asigură protecţia motorului la
supra-încălzire şi protecţia motorului şi a angrenajelor în cazul blocării
lamei în material.

Greutatea
Eficienţă mare şi tăiere fără efort, în condiţiile unei greutăţi reduse.
Tehnologie inovatoare, verificată.

Motorizare
La diferitele modele, sunt folosite motoare universale de 230 Vca, 
48 Vca sau 18 Vcc sau motor pneumatic cu presiune de lucru de 
6 bar. Toate sunt extrem de puternice, au mare rezervă de putere 
disponibilă, îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate şi au o
durată de lucru îndelungată.

VE

n ideal

SR

INOX

kg

W

V/bar

Culisă prismatică,
piesa masivă din oţel special, montată cu precizie pe lagăre cu rulmenţi
cu ace pentru sprijin continuu pe toată lungimea cursei lamei, permiţând
astfel tăierea precisă şi lucrul eficient chiar şi sub sarcină extremă, cum
este cazul tăierii cu menghină-suport a ţevilor din oţel.

Angrenaj oscilant cu ANC
Angrenajul de tip nou, super-stabil, rezistent la apă şi praf, fără întreţi-
nere, permite generarea simultană a mişcării orbitale şi a celei alterna -
tive a lamei de tăiere. Montajul culisei port-lamă pe rulmenţi cu ace în
toate punctele de sprijin (ANC), permite reducerea frecării şi căldurii,
micşorarea uzurii şi durabilitate foarte mare.

Acţiunea orbitală agresivă prin mişcarea verticală a lamei permite
avans rapid, puternic, eliminarea uşoară a şpanului şi durată mare de
exploatare a lamei.
Acţiunea orbitală fixă, cu sprijin pe rulmenţi, asigură putere mare de
tăiere chiar în sarcini extreme (ex.la tăierea ţevilor din oţel), spre deose-
bire de mecanismele reglabile cu multe componente, care nu reuşesc
să satisfacă solicitările ce apar la avansul în forţă de la tăierea ţevilor
din oţel, îndeosebi atunci când se foloseşte menghina-suport.

REMS Tăiere alternativă cu ANC Avantaje prin tehnologie superioară

Sistemul universal de prindere a lamei
oferă prinderea sigură atăt a lamelor cu o aripioară cât şi a celor cu
două, fără a schimba sau roti piesa de strângere.

� Super-comod şi ergonomic, super-uşor � Gata de lucru oriunde, din mână,
deasupra capului, în spaţii strâmte, la faţa zidului � Produs german de cea mai
bună calitate � Foarte versatil şi puternic, îndeosebi pentru metale: taie ţevi,
boilere, rezervoare, căzi de baie, cadre de uşi şi ferestre; bun pentru operaţiuni
speciale, ex.la dezastre � Angrenaje fără întreţinere, protejate eficient împotriva
prafului şi a apei � Durabilitate mare a lamelor de tăiere



REMS Lame universale 
O singură lamă universală pentru orice operaţiune de tăiere. Pentru tăiere
liberă din mână sau cu ajutorul menghinei-suport. Taie ţevi şi profile 
metalice, ţevi din plastic, lemn cu cuie, paleţi. Pentru materiale greu de 
prelucrat, cum sunt ţevi din oţel inox, fontă. Prindere stabilă în maşină, 
cu două aripioare. Flexibile, pot tăia la faţa zidului. Dantură Combo.

Pentru materiale greu de prelucrat, cum sunt ţevile din oţel inox şi fontă, este
necesară o turaţie redusă, de exemplu folosind REMS Tiger ANC SR cu
regulator de viteză.

REMS Lame de tăiat – produse germane de cea mai bună calitate
Pentru toate ferăstraiele alternative REMS sau alte fabricaţii

HSS-Bi

HSS-Bi

HSS-Bi

HSS-Bi

REMS Lame speciale 
Absolut esenţiale pentru tăierea dreaptă şi rapidă a ţevilor cu menghină-
suport. Extra-grosime, rezistente la îndoire. Prindere stabilă în maşină, cu
două aripioare. Dantură puternică, pentru avans rapid şi durată mare de
utilizare.

Metale 3 mm şi mai groase 100 mm lung.      Art.Nr. 561101
150 mm lung.      Art.Nr. 561103
200 mm lung.      Art.Nr. 561102

Metale 1–3 mm 150 mm lungime      Art.Nr. 561104

Metale 1–3 mm (tăieri curbe) 90 mm lung.       Art.Nr. 561107

Metale 4 mm şi mai groase,
lemn cu cuie, paleţi 150 mm lungime        Art.Nr. 561110

Lemn, toate tipurile 300 mm lungime Art.Nr. 561111

Gipscarton, BCA 150 mm lungime       Art.Nr. 561115

REMS Lame de tăiere Set 5 buc.
Pentru tăiere liberă din mână – aplicaţii diverse.

Art.Nr.
561001

Art.Nr.
561007

Art.Nr.
561002

HSS-Bi

2,5 mm

HSS-Bi

3,2 mm

Art.Nr.
561005

Art.Nr.
561006

Art.Nr.
561003

Art.Nr.
561004

Universale

HSS-Bi  Combo 

1,8/2,5 mm

HSS-Bi  Combo 

1,8/2,5 mm

HSS-Bi  Combo    

1,8/2,5 mm

HSS-Bi  Combo  

1,8/2,5 mm

La fata peretelui

1050 W 230 V n ideal3,0 kg

1050 W 230 V VE3,0 kg

1400 W 230 V SR3,1 kg

1000 W 6 bar n ideal3,8 kg

REMS Tiger ANC Set. Ferăstrău alternativ electric pentru tăiat ţevi. Turaţie fixă,
optimizată pentru tăierea rapidă şi fără efort a ţevilor. Tăiere perfect dreaptă cu
ajutorul menghinei-suport REMS. Permite şi tăierea din mână, până la 6”, 
250 mm. Livrat cu menghină-suport de 2” şi 2 lame REMS speciale pentru 2”. 
În valiză metalică.

REMS Tiger ANC SR Set. Ferăstrău alternativ electric pentru tăiat ţevi, cu regu-
lator de turaţie. Pentru tăierea rapidă şi fără efort a ţevilor. Tăiere perfect dreaptă
cu ajutorul menghinei-suport REMS sau tăiere din mână, până la 6”, 250 mm.
Livrat cu menghină-suport de 2” şi 2 lame REMS speciale pentru 2”. 
În valiză metalică.

REMS Tiger ANC pneumatic Set. Ferăstrău alternativ pneumatic pentru tăiat
ţevi în medii dificile, ex.umede. Pentru tăierea rapidă şi fără efort a ţevilor. Tăiere
perfect dreaptă cu ajutorul menghinei-suport REMS sau tăiere din mână, până la
6”, 250 mm. Livrat cu menghină-suport de 2” şi 2 lame REMS speciale pentru 2”.
În valiză metalică.

REMS Tiger ANC VE Set. Ferăstrău alternativ electric pentru tăiat ţevi, cu turaţie
reglabilă. Pentru tăierea rapidă şi fără efort a ţevilor. Tăiere perfect dreaptă cu
ajutorul menghinei-suport REMS sau tăiere din mână, până la 6”, 250 mm. Livrat
cu menghină-suport de 2” şi 2 lame REMS speciale pentru 2”. În valiză metalică.

INOX

HSS-Bi

3,2 mm

Foarte flexibile



Produse germane
de calitate

Produse germane
de calitate

<)

90° � 78 55 70x50 50x50 40 40 50x30

45° � 60 55 60x40 50x50 40 40 50x30

Produse germane de calitate

Produse germane de calitate

REMS RAS St. Tăietor pentru ţevi din oţel Ø 1/8–4”, 10–115 mm.
St 1/8–2” s ≤ 8 mm Art.Nr. 113000 Lei
St 11/4–4” s ≤ 8 mm Art.Nr. 113100 Lei

Role-cuţit pentru ţevi Ø 1–4”, cu perete până la s = 12,5 mm 
– vezi tabelul de mai jos.

REMS RAS Cu-INOX. Tăietoare pentru ţevi din cupru, ţevi din inox cu perete
subţire, oţel cu perete subţire, aluminiu sau alamă. Ø 3–120 mm, 1/8–4”.

Cu-INOX 3–16 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113200
Cu-INOX 3–28 Mini s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113240
Cu-INOX 3–28 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113300
Cu-INOX 3–35 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113350
Cu-INOX 3–42 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113330
Cu-INOX 6–42 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113380
Cu-INOX 6–64 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113400
Cu-INOX 64–120 s ≤ 4 mm                      Art.Nr. 113500

Proiectate special pentru
ţevi din oţel inox

Premiu internaţional
de design

REMS Turbo K. Ferăstrău circular universal pentru metal, cu sistem automat de
lubrifiere, pentru tăiere dreaptă sau oblică până la 45°. Livrare cu 1 încărcătură
lubrifiant REMS, fără freză-disc.

REMS Turbo Cu-INOX. Ferăstrău circular pentru ţevi, cu menghină dublă pentru
reducerea bavurii, tăiere dreaptă, rapidă, până la 76 mm. Livrare fără freză-disc.

REMS Turbo K – cea mai puternică din clasa sa!
� Ferăstrău circular universal pentru metal, portabil � Compactă, uşor transpor-
tabilă, numai 22 kg � Menghină universală cu limitator de lungime � Angrenaje
fără întreţinere � Motor 230 V / 1200 W � Turaţie optimă pentru tăiere rapidă şi
precisă – 115 rpm � Puternică, ex. 2” oţel în numai 5 secunde

REMS Turbo Cu-INOX – tăiere rapidă cu bavură redusă, 
la unghi drept!
� Maşină de debitat portabilă, pentru ţevi � Bavură foarte redusă, datorită
menghinei duble � Taie cu freză-disc, fără agent de răcire � Ideală pentru ţevile
din inox sau cupru pentru sistemele pressfitting � Motor 230 V / 500 W, angre-
naje fără întreţinere � Puternică, ex. Ø 22 în numai 4 secunde � Compactă,
numai 17 kg

REMS RAS – Tăietor de ţevi de calitate excelentă, pentru
sarcini grele!
� Corp solid, din oţel forjat, ax filetat foarte durabil, ghidaj lung, role de sprijin
tratate special. Toate împreună asigură tăierea precisă şi durată mare de utilizare
� Ergonomic, cu mâner robust, permite avansul rapid în material � Rolă-cuţit
REMS din oţel tratat special, foarte durabilă, montată pe ax din oţel durificat,
foarte stabil



PCuCu-INOXSt

Produse germane
de calitate

D1 d

b

Dimensiunile
rolelor-cuţit REMS

Rola-cuţit REMS Art.Nr. Ø D1 mm b mm Ø d mm
St 1/8–4”, s 8 341614 31,92 18,94 9,07
St 1–4”, s 12 381622 40,92 18,94 9,07
Cu-INOX 3–120, s 4 113210 19,50 4,93 5,02
Cu-INOX b 3, s 4 113220 18,50 3,04 4,82
Cu 3–120, s 3 113225 18,50 4,93 5,02
P 10–63, s 7 290016 25,00 5,94 6,02
P 50–315, s 11 290116 35,00 10,92 8,03
P 50–315, s 16 290216 45,00 10,92 8,03
P 50–315, s 19 290316 51,00 10,92 8,03

↔

↔

↓

↓

Produse germane
de calitate

REMS Cento. Masina pentru taierea rapida si in unghi drept a tevilor 
Ø (8) 22–108 mm fara bavura exterioara. Pentru tevile sistemelor pressfitting din
otel inoxidabil, otel C, cupru. Pentru tevi de otel, plastic, multistrat sau fonta (SML).
Angrenaje fara intretinere, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turatie
115 U/min. Role de sprijin din otel de inalta precizie tratat. Pedala de actionare cu
siguranta. Cheie inelara. Fara disc de taiere. Art.Nr. 845001

Disc de taiere REMS Cu-INOX pentru tevi ale
sistemelor pressfitting, otel C, cupru               Art.Nr.845050
Disc de taiere REMS Cu pentru tevile din cupru 
ale sistemelor pressfitting                               Art.Nr. 845053
Disc de taiere REMS St pentru tevi de otel, fonta (SML)
Folosibil incepand de la masina nr 630000       Art.Nr.845052
Disc de taiere REMS V pentru tevi de plastic si multistrat 
cu grosimea peretelui de pana la 7 mm Art.Nr. 845051
Role de sprijin din otel 
de inalta precizie, tratatArt.Nr.845110
Suport Art.Nr.849315

s ≤ 8 12,5 4            4 3 7         11          16           19

REMS Cento – Taiere pana la DN 100. Super rapid. In
unghi drept. Fara span. Fara bavura exterioara. Uscata.
Universala pentru multe tipuri de tevi.
� Masina compacta, usoara si mobila. Universala pentru taierea tevilor. Pentru
santier si atelier � Ideala pentru tevile sistemelor pressfitting din otel inoxidabil,
otel de tip C, cupru � Usoara si la indemana, numai 17 kg � Construcţie stabilă,
pentru tăierea precisă la unghi drept � Inaintare usoara asigurata de manerul
ergonomic si de rolele de sprijin pe lagare de rulmenti � Reductor robust, fără
întreţinere � Role de sprijin pe lagăre cu rulmenţi � Motor universal puternic,
1200 W. Ex.o ţeavă de Ø 54 mm este tăiată în numai 4 secunde � Pedală de
acţionare în siguranţă cu oprire de urgenţă � Discuri de tăiere speciale REMS
din oţel pentru cuţite, tratat, cu durată mare de serviciu 

Produse germane de calitate

REMS RAS Cu. Tăietor pentru ţevi din cupru Ø 3–42 mm, 1/8–13/4”.
Cu 3–35 s ≤ 3 mmArt.Nr. 113340
Cu 3–42 s ≤ 3 mmArt.Nr. 113320

Role-cuţit REMS
St 1/8–4” s ≤ 8 mm                                  Art.Nr. 341614

pentru REMS RAS St 1/8–2”, 11/4–4”
St 1–4” s ≤ 12,5 mm                              Art.Nr. 381622

pentru REMS RAS St 11/4–4”
Cu-INOX 3–120 s ≤ 4 mm                                   Art.Nr. 113210

pentru REMS RAS Cu-INOX 3–16, 3–28, 
3–28 Mini, 3–35, 3–42, 6–42, 6–64, 
64–120, REMS RAS Cu 3–35, 3–42

Cu-INOX b 3 s ≤ 4 mm                                   Art.Nr. 113220
pentru tăietoare de alte mărci

Cu 3–120 s ≤ 3 mm                                    Art.Nr. 113225
pentru REMS RAS Cu-INOX 3–16, 3–28, 
3–28 Mini, 3–35, 3–42, 6–42, 6–64, 64–120, 
REMS RAS Cu 3–35, 3–42, 8–42, 8–64

P 10–63 s ≤ 7 mm                                    Art.Nr. 290016
pentru REMS RAS P 10–40, 10–63

P 50–315 s ≤ 11 mm                                   Art.Nr. 290116
pentru REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315

P 50–315 s ≤ 16 mm                                  Art.Nr. 290216
pentru REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315

P 50–315 s ≤ 19 mm                                  Art.Nr. 290316
pentru REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315

Rolele-cuţit REMS sunt compatibile şi cu dispozitive de tăiat de alte fabricaţii.
Solicitaţi tabelul de echivalenţe.

REMS RAS P. Tăietoare pentru ţevi din plastic şi compozite multistrat 
Ø 10–315 mm, 1/2–12”. Cu ajustare rapidă.
P 10–40 s ≤ 7 mmArt.Nr. 290050
P 10–63 s ≤ 7 mmArt.Nr. 290000
P 50–110 s ≤ 11 mmArt.Nr. 290100
P 110–160 s ≤ 16 mmArt.Nr. 290200
P 180–315 s ≤ 16 mmArt.Nr. 290300

Sunt disponibile role-cuţit şi pentru alte grosimi de perete.

REMS Role-cuţit – foarte durabile!
� Produse de cea mai bună calitate germană � Oţel tratat REMS � Durată 
foarte mare de exploatare

REMS RAS Cu. Tăietor pentru ţevi din cupru Ø 8–64 mm, 3/8–21/2”. Cu ajustare
rapidă.
Cu 8–42 s ≤ 3 mmArt.Nr. 113370
Cu 8–64 s ≤ 3 mmArt.Nr. 113410

Premiu internaţional
de design

Premiu internaţional
de design



Toate preturile sunt în Lei fara TVA.12

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Tăiere dreaptă a ţevilor sudate cu perete subţire
Ø 60–110, ex.burlane din cupru, titan-zinc sau oţel inox. Corp de prindere 
Ø 110 mm şi inserţii. Livrată cu cuţit pentru tăiat Cu-Inox 3–120 mm, s 4. 
În geantă rezistentă.

Set 50-75-110 Art.Nr. 290412
Set 60-80-100-110 Art.Nr. 290410
Set 76-87-100-110 Art.Nr. 290411

REMS Cut 110 Cu-INOX – tăierea uşoară a ţevilor sudate!
� Construcţie metalică robustă � Inserţiile calibrate se schimbă uşor, fără scule
ajutătoare � Forţa de strângere poate fi aplicată treptat, acceptând mici variaţii
de diametru � Rolă-cuţit din oţel tratat, calitate REMS, cu durată foarte mare de
serviciu � Setul de scule şi inserţiile de strângere pentru tăiat şi şanfrenat (15°)
ţevi din plastic disponibil ca accesoriu opţional

REMS Cut 110 P Set. Tăiere dreaptă şi şanfrenare la 15° pentru ţevi din plastic
Ø 40–110 mm. Corp Ø 110 mm şi inserţii pentru Ø 50 şi Ø 75 mm. Livrată cu
cuţit pentru tăiat şi şanfrenat ţevi din plastic cu perete până la s 11, foarte durabil.
În geantă rezistentă.

Set 50-75-110 Art.Nr. 290400

Accesorii: vezi REMS Cut 110 Cu-INOX.

REMS Cut 110 P – tăiere şi şanfrenare în acelaşi timp!
� Construcţie metalică robustă � Inserţiile calibrate se schimbă uşor, fără scule
ajutătoare � Forţa de strângere poate fi aplicată treptat, acceptând mici variaţii
de diametru � Cuţitul din oţel tratat, cu geometrie optimă, asigură tăierea şi
şanfrenarea precisă într-o singură operaţie � Durată mare de serviciu � Setul de
scule şi inserţiile de strângere pentru tăiat burlane sudate din cupru, titan-zinc
sau oţel inox – disponibil ca accesoriu opţional

REMS REG Universal. Debavurator universal. Pentru cupru, oţel, 
alama, aluminiu, plastic.                                   Art.Nr. 113910

REMS REG Universal – debavuratorul bun la toate!
� Debavurator universal � Corp metalic solid, hexagonal, pentru priză bună şi 
utilizare intensă � Cuţitul se roteşte, permiţând urmărirea uşoară a contururilor 
� Cuţitul este din oţel special, pentru lucru uşor şi durată mare de viaţă � Cuţitul
se înlocuieşte foarte comod

REMS RAG P. Sculă de şanfrenat exterior (15ş) ţevi din plastic Ø 16–250 mm,
3/4–10”, grosime perete corespunzător la ≤ PN 16.
P 16–110 Art.Nr. 292110
P 32–250 Art.Nr. 292210

REMS RAG – şanfrenare exterioară la 15°!
� Ajustabilă pentru diferite diametre şi grosimi de ţeavă � Ghidaj V uşor alune-
cător, cu două pante, pentru o bună aşezare şi pe ţevile de diametre mici (Patent
DE 44 09 983, Patent US 5,641,253) � Cuţitele pot fi schimbate

Produse germane de calitate

REMS ROS P. Foarfecă pentru ţevi din plastice Ø ≤ 75 mm, 21/2”.
P 75 Ø ≤ 75 mm            Art.Nr. 291100

REMS ROS P. Foarfecă pentru ţevi din plastic şi compozite multistrat 
Ø ≤ 63 mm, 2”.
P 35 Ø ≤ 35 mm              Art.Nr. 291200
P 35A Automată Ø ≤ 35 mm              Art.Nr. 291220
P 42 Ø ≤ 42 mm              Art.Nr. 291250
P 42 P Ø ≤ 42 mm              Art.Nr. 291000
P 63 P Ø ≤ 63 mm              Art.Nr. 291270

� Corp robust din oţel � Tăiere uşoară datorată mecanismului cu clichet cu 
dantură fină � Tăiere dreaptă şi curată datorată aşezării precise a ţevii şi ghidării
duble a lamei � Lamă special tratată, durabilă, ce poate fi înlocuită

REMS ROS – foarfecă de calitate, pentru tăierea rapidă şi
curată a ţevilor din plastic!
� Corp uşor şi stabil din aluminiu ranforsat � Tăiere dreaptă şi curată datorată
aşezării precise a ţevii şi ghidării duble a lamei � Lamă durabilă, ce poate fi înlo-
cuită � Retragere rapidă a lamei � REMS ROS P 35 A retrage automat lama la
terminarea tăieturii � Operare cu o singură mână

Automată



Produse germane
de calitate

Produse germane
de calitate

REMS REG 3–35. Debavurator interior-exterior pentru ţevi din cupru, alamă,
aluminiu, oţel, plastice, Ø 3–35 mm, 1/8–13/8”.

REMS REG 3-35 – muchii ascuţite!
� Debavurator rapid, comod � Cu 3 muchii aşchietoare din oţel tratat şi special
ascuţit � Uşor, din plastic rezistent la şocuri.

REMS REG 10–42. Debavurator interior-exterior pentru antrenare manuală sau
electrică. Ţevi inox, alte oţeluri, cupru, alamă, aluminiu, plastice Ø 10–42 mm,
1/2–15/8”.

REMS REG. Debavurator interior-exterior manual. Ţevi din oţel inox, alte oţeluri,
cupru, alamă, aluminiu, plastice.
REG 8-35 Ø 8–35 mm, 3/8–13/8” Art.Nr. 113825
REG 10-54 Ø 10–54 mm, 1/2–21/8” Art.Nr. 113830

REMS REG 10-42 – manual sau electric!
� Uşor, rapid � Corp metalic, cu 4 muchii aşchietoare din oţel tratat şi special
ascuţit � Pentru ţevi de toate felurile � Ideal pentru ţevi inox din sistemele
pressfitting � Disponibil adaptor pentru antrenare electrică.

REMS REG 8-35/10-54 – nenumărate muchii!
� Uşor, rapid, comod � Corp metalic, cu multiple muchii aşchietoare, tratate şi
special ascuţite � Pentru ţevi de toate felurile

Produse germane
de calitate

REMS REG St 1/4–2”. Debavurator de interior pentru antrenare electrică.
Ţevi din oţel Ø 1/4–2” şi altele.

REMS REG St – debavurare electrică fără efort!
� Debavurator interior pentru ţevi � Montură octogonală, pentru antrenare cu
REMS Mini-Amigo, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact 
� Lamă tratată special, cu două muchii aşchietoare, care lucrează foarte bine şi
la diametre mici

REMS Catch S. Cleşte pentru ţevi, model suedez tip S, DIN 5234 forma C.
S 1/2” deschidere36 mm                        Art.Nr. 116000
S 1” deschidere47 mm                        Art.Nr. 116005
S 11/2” deschidere60 mm                        Art.Nr. 116010
S 2” deschidere78 mm                        Art.Nr. 116015
S 3” deschidere112 mm                       Art.Nr. 116020

REMS E-Push. Pompă electrică pentru test de presiune la instalaţii şi rezervoare,
până la 60 bar / 6 MPa / 870 psi. Auto-amorsabilă. Cu manometru p ≤ 60 bar/
870 psi, furtun de presiune de 1,5 m pe 1/2”. Livrată în cutie de carton.

REMS E-Push – încărcare şi testare! Până la 60 bar!
� Pompă electrică pentru test de presiune � Robustă, compactă, uşor de trans-
portat, cântăreşte numai 13 kg � Pistonul din oţel inox, cu auto-amorsare, de
mare putere, lucrează în baie de ulei etanşă � Motor condensator (fără cărbuni)
1750 W, puternic şi foarte durabil � Capacitate mare de pompare, de 7 l/min 
� Manometru imersat în glicerină, p ≤ 60 bar / 6 MPa � Furtunul de presiune
armat, previne erorile de măsură � Furtun de absorbţie cu filtru 

REMS Catch S – cleştele pentru ţevi ales de profesionişti!
� Oţel crom-vanadiu forjat � Model suedez S cu prindere sigură în trei puncte 
� Dantură tratată, pentru uz greu

REMS Catch W. Cleşte pentru pompe de apă, DIN ISO 8976.
W 175 ţevi Ø ≤ 1”                             Art.Nr. 116050
W 240 ţevi Ø ≤ 11/4”    Art.Nr. 116055
W 300 ţevi Ø ≤ 11/2”    Art.Nr. 116060

REMS Catch W – cleştele profesional pentru pompe de apă!
� Oţel crom-vanadiu forjat � Articulaţie tratată, cu 7 poziţii � Dantură tratată,
pentru uz greu



Bun pentru

Formator Raza de
pentru ţeavă curbură
Ø mm / ţoli mm Art.Nr. Lei

10, 3/8 30 • • 153155 74,–

12, 10 U, 1/2 36 • • • 153160 74,–

14, 12 U 50 • • • • 153170 74,–

15, 12 U, 5/8 55 • • • 153175 74,–

16, 14 U 55 • • • • 153180 74,–

17, 15 U 60 • • 153185 79,–

18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4 72 • • • • 153190 79,–

20, 18 U 79 • • • 153195 79,–

22, 18 U, 7/8 86 • • 153200 79,–

25, 26 88 • 153205 79,–

32 128 • 153210 126,–

Cu: ţevi din cupru moale, ţevi din cupru cu perete subţire
St 2394 -U: ţevi din oţel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting dupa DIN 2394
St 2391–2394: ţevi din oţel de precizie din oţel moale DIN 2391–2394
U: îmbrăcat
V: ţevi compozite multistat pentru sisteme pressfitting
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REMS Swing Set. Sculă de îndoit ţevi Ø 10–32 mm, 3/8–7/8”, până la 90°. Ţevi
din cupru moale Ø 10–22 mm, 3/8–7/8”, s ≤ 1mm, ţevi din cupru moale îmbrăcate
Ø 10–18 mm, 3/8– 5/8”, s ≤ 1mm, ţevi din oţel de tip C îmbracate ale sistemelor
pressfitting Ø 12–18 mm, ţevi de precizie din oţel moale Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm,
ţevi compozite multi-strat Ø 14–32 mm. Până la Ø 26 mm, livrarea cuprinde scula
de antrenare, bara universală cu contrapiese, formatoarele  specificate, în cutie
metalică. Până la Ø 32 mm, livrarea cuprinde scula de  antrenare, 2 bare universale
cu contrapiese, formatoarele specificate, în valiză durabilă din plastic.

Set 12-15-18-22    1/2- 5/8- 3/4- 7/8” Art.Nr. 153025
Set 10-12-15-18-22    3/8- 1/2- 5/8-3/4- 7/8” Art.Nr. 153021
Set 12-14-16-18-22 Art.Nr. 153020
Set 14-16-18-20-25/26 Art.Nr. 153022
Set 16-18-20-25/26-32 Art.Nr. 153023
Set Allround 22     10-12-14-15-16-17-18-20-22    
3/8- 1/2- 5/8- 3/4- 7/8” Art.Nr. 153027
Set Allround 32 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32 
3/8- 1/2-5/8-3/4- 7/8” Art.Nr. 153028

Dispozitiv pentru curbe inverse la pozitie     Art.Nr. 153140

Bara cu contrapiese pentru Ø32 mm           Art.Nr. 153115

REMS Swing – îndoirea ţevilor la poziţie!
� Se lucrează doar cu o singură mână � Functionare rapida prin manerul 
multifunctional care asigura  inaintare rapida si retragere rapida � Ex.îndoaie 
Ø 22 în numai 9 secunde � O singură sculă pentru diverse materiale, pentru
întreaga gamă până la Ø 32 mm � Cremalieră şi clichet foarte durabile � Simplă
şi uşoară – numai 1,3 kg � Poate fi folosită comod în locuri strâmte � Costul
propriu se amortizează rapid, prin eliminarea fittingurilor, a lipiturilor şi timpului de
lucru aferent � Pentru instalaţii sanitare, de încalzire, climă, frigotehnice şi
hidraulice, permite realizarea unor lucrări mai sigure, rapide şi elegante 

REMS Push. Pompă manuală pentru test de presiune până la 60 bar/870 psi,
pentru instalaţii şi rezervoare. Livrată cu manometru p ≤ 60 bar/870 psi, furtun de
presiune de 1,5 m, cuplaj pe 1/2”.                                  Art.Nr. 115000

REMS Push – pentru şantier!
� Robustă, durabilă, pentru uz greu � Cuva rezistenta la coroziune din tabla 
tratata de 12 litri � Piston din alamă Ø 30 mm, durabil � Sistem eficient de 
ridicare a presiunii, cu supapă dublă � Creştere mare de presiune la cursă
lungă, creştere fină la cursa scurtă a levierului de acţionare � Levierul blocat
devine mâner de transport � Furtunul de presiune este armat, pentru a preveni
erorile de măsură

REMS Jumbo. Banc de lucru universal pliant. Dimensiuni optime pentru lucru 
şi pentru transport. (L)1100 x (A)700 x (Î)800 mm.

REMS Jumbo – bancul de lucru indestructibil!
� Blat laminat multistat conform DIN 68705, foarte durabil, impermeabilizat,
impregnat, rezistent la crăpături � Ideal pentru menghină � Margini ranforsate
cu metal, picioare din ţeavă de oţel � Stabil şi ferm � Uşor demontabil, uşor de
cărat � Numai 28 kg � Calitate foarte bună

REMS Herkules. Suport cu înălţime reglabilă, pentru ţevi Ø 1/8– 4” sau material
plin Ø 6–115 mm.

REMS Herkules tripod pentru sol

REMS Herkules Y pentru banc de lucru

REMS Herkules – stabil şi rezistent!
� Suport cu înălţime reglabilă � Permite simultan translaţia şi rotaţia materialului
� Lagăre sferice din oţel inox � Demontabil, uşor de transportat şi depozitat

Produse germane
de calitate

Produse germane
de calitate

Produse germane de calitate



Patent DE 39 03 041
Patent US 5,056,347

Produse germane de calitate

Produse germane de calitate

Patent DE 39 03 041
Patent US 5,056,347

Accesorii pentru REMS Curvo, REMS Curvo 50 şi REMS Sinus
Bun pentru

Formator şi 
contrapiesă Raza de
pentru ţeavă curbură
Ø mm / ţoli - exterior mm Art.Nr. Lei

10 40 • • 581400 363,–
12 45 • • • 581410 363,–
14, 10 U, 1/4 (DN 6) 50 • • • • • 581420 382,–
15, 12 U 55 • • • • 581430 382,–
16, 12 U 60 • • • • • 581440 409,–
17, 15 U 56 • • 581110 424,–
18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10) 70 • • • • • 581450 463,–
20, 16 U, 18 U 75 • • • • • 581080 535,–
22, 18 U, 1/2 (DN 15) 77 • • • • • 581460 554,–
22, 18 U, 1/2 (DN 15) 88 • • • • 581470 581,–
24, 22 U 75 • • 581130 535,–
25 98 • • • • 581180 875,–
26 98 • • 581270 875,–
28, 3/4 (DN 20) 1021) • • • • 581070 875,–
28, 3/4 (DN 20) 114 • • • • 581310 1.013,–
30, 28 U 981) • • 581150 875,–
32 98 • 581280 875,–
32 114 • • • 581320 1.060,–
35 140 • 581350 1.280,–
40 140 • 581330 1.280,–

3/8” (9,5 mm) 43 • 581200 363,–
1/2” (12,7 mm) 52 • 581210 363,–
5/8” (15,9 mm) 63 • 581220 424,–
3/4” (19,1 mm) 75 • 581230 535,–
7/8” (22,2 mm) 98 • 581240 875,–
1” (25,4 mm) 101 • 581370 875,–
11/8” (28,6 mm) 102 • 581260 875,–
11/8” (28,6 mm) 115 • 581380 1.060,–
11/4” (31,8 mm) 114 • 581320 1.060,–
11/4” (31,8 mm) 133 • 581390 1.280,–
13/8” (34,9 mm) 140 • 581350 1.280,–

1) conform DVGW fişa de lucru GW392, pentru ţevile din cupru Ø 28 mm
raza minimă de curbură este de 114 mm.

Cu: ţevi din cupru tare, semi-tare, moale, ţevi din cupru cu perete subţire
St 2463: ţevi din oţel INOX pentru sistemul pressfitting DIN 2463
St 2394-U: ţevi din oţel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting dupa DIN 2394
St 10255: ţevi din oţel (ţevi filetate) DIN EN 10255 (DIN 2440)
St 2391-2394: ţevi de precizie din oţel DIN 2391–2394
St 50086: tubulatură pentru conductori electrici DIN EN 50086
U: îmbrăcat
V: ţevi compozite multistat pentru sisteme pressfitting

Produse germane de calitate

REMS Sinus Set. Sculă manuală de îndoit ţevi Ø 10–32 mm, 3/8–7/8”, până la
180ş. Ţevi din cupru tare, semi-tare, moale şi cu perete subţire Ø 10–22 mm, 
3/8– 7/8”, ţevi din cupru moale îmbrăcate şi cu perete subţire Ø 10–18 mm, ţevi
inox pentru sisteme pressfitting Ø 12–18 mm, ţevi din oţel de tip C îmbracate ale
sistemelor pressfitting Ø 12–22 mm, ţevi de precizie din oţel moale Ø 10–20 mm,
ţevi pentru conductori electrici DIN EN 50086 Ø 16–20 mm, ţevi compozite Ø
14–32 mm, ş.a. Scula propriu-zisă, bolţul de fixare a contra-piesei, formatoare şi
contra-piese conform specificaţiei, un spray cu ulei pentru îndoit. În valiză metalică.

Set 15-18-22 Art.Nr. 154001
Set 14-16-18 Art.Nr. 154002
Set 12-15-18-22 Art.Nr. 154003
Set 10-12-14-16-18-22 Art.Nr. 154004

Sunt livrabile diverse formatoare şi contrapiese – vezi tabel. 
REMS Sinus Set este livrat cu formatoarele cu cele mai mici raze de curbură
disponibile.

REMS Spray pentru îndoire 400 ml            Art.Nr. 140120

REMS Sinus – îndoire fără cute!
� Sculă de îndoit ţevi manual � Pentru o mare varietate de diametre şi materiale
� Construcţie robustă, poate lucra oriunde, din mână sau prinsă în menghină 
� Acţionare uşoară, datorată braţelor lungi � Braţele pot fi poziţionate în diverse
unghiuri, pentru transmiterea optimă a puterii � Scală de îndoire între 0° şi 180° 
� Un singur tip de formatoare pentru REMS Sinus, REMS Curvo şi REMS Curvo 50
� Costul sculei se amortizează rapid prin economia de fittinguri şi manoperă

REMS Sinus Basic-Pack. Scula propriu-zisă şi bolţul contrapiesei.
În valiza metalica                                    .Art.Nr. 154010

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Măsină electrică de îndoit ţevi Ø 10–50 mm, până
la 90°. Ţevi din oţel DIN EN 10255 Ø 1/4–11/4”, tuburi din cupru tare, semi-tare şi
moale Ø 10–42 mm, tuburi cu perete subţire din cupru Ø 10–35 mm, ţevi din
oţel inox pentru sisteme pressfitting Ø 12–42 mm, ţevi compozite multistrat
Ø 14–50 mm şi altele. Unitate de antrenare fără întreţinere, cu ambreiaj alune-
cător pentru siguranţă, motor universal 230 V / 1000 W, variator electronic de
turaţie, rotaţie stânga şi dreapta. Bloc adaptor 35–50, suport 35–50, bolţ. 
În valiza metalica.                                              Art.Nr. 580110

Formator şi contrapiesă Ø 35 R100                 Art.Nr . 581500
Formator şi contrapiesă Ø 42 R140                 Art.Nr . 581510
Formator şi contrapiesă Ø 50 R135                 Art.Nr . 581540
Formator şi contrapiesă Ø 1” R100                 Art.Nr . 581520
Formator şi contrapiesă Ø 11/4” R140              Art.Nr . 581530
Bloc adaptor 10–40, suport 10–40, pentru formatoarele REMS Curvo 
(vezi tabelul din dreapta)                                    Art.Nr. 582120
REMS Spray pentru îndoire 400 ml                   Art.Nr. 140120

REMS Curvo Basic-Pack. Maşina propriu-zisă şi bolţul pentru contra-piesă.
În valiză metalică. Art.Nr. 580010 Lei

REMS Curvo – îndoire fără cute până la 40 mm!
� Maşină electrică de îndoit ţevi � Universală, pentru o mare varietate de materiale
şi diametre � Compactă, sigură, cu absorbirea automată a cuplului de reacţie
(Patent DE 39 03 041, Patent US 5.056.347) � Simplă, gata de lucru imediat,
oriunde şi oricând, fără pregătire � Formatoarele se schimbă rapid � Super-uşoară,
numai 8 kg � Motor universal de 1000 W, acţionare stânga-dreapta � Reductor
robust, nu necesită întreţinere � Scală de îndoire între 0° şi 180° � Ambreiaj alune-
cător pentru cap de cursă � Costul propriu se amortizează rapid, prin eliminarea
fittingurilor şi a lipiturilor şi timpului de lucru aferente � Pentru instalaţii sanitare, de
încalzire, climă, frigotehnice şi hidraulice, permite realizarea unor lucrări mai sigure,
rapide şi elegante

REMS Curvo 50 – îndoirea fără pliuri a ţevilor de diametre mari!
� Maşină electrică de îndoit ţevi până la 50 mm � Pot fi folosite toate formatoa-
rele de la REMS Curvo � Simplu, fără efort, rapidă. Ex.o ţeavă din oţel de 11/4”
este îndoită în numai 37 secunde

REMS Curvo Set. Maşină de îndoit ţevi Ø 10–40 mm, 1/4–13/8”, până la 180°.
Ţevi din cupru tare, semi-tare, moale, ţevi cu perete subţire Ø 10–35 mm, 3/8–13/8”,
ţevi din cupru moale îmbrăcate, chiar şi cu perete subţire Ø 10–18 mm, ţevi din
oţel inox pentru sisteme pressfitting Ø 12–28 mm, ţevi din oţel de tip C îmbra -
cate ale sistemelor pressfitting Ø 12–28 mm, ţevi de precizie din oţel moale 
Ø 10–30 mm, ţevi din oţel DIN EN 10255 Ø 1/4–3/4”, ţevi pentru conductori electrici
DIN EN 50086 Ø 16–32 mm, ţevi compozite Ø 14–40 mm, ş.a. Maşina propriu-
zisă şi bolţul pentru contra-piesă, valiză metalică şi formatoarele specificate.

Set 15-18-22 Art.Nr. 580026
Set 15-18-22-28 Art.Nr. 580027
Set 12-15-18-22 Art.Nr. 580020
Set 15-22-28 Art.Nr. 580022
Set 17-20-24 Art.Nr. 580023
Set 12-14-16-18-22 Art.Nr. 580021
Set 14-16-18-22-28 Art.Nr. 580028
Set 3/8- 1/2- 5/8- 3/4- 7/8” Art.Nr. 580024
Set 16-20-26-32 Art.Nr. 580025
Set 20-25-32 Art.Nr. 580029
Set 32- 40 Art.Nr. 580030
Sunt livrabile diverse formatoare şi contrapiese – vezi tabel 1).
REMS Curvo Set este livrat cu formatoare cu cele mai mici raze de curbură
disponibile (excepţie în cazul 580029 şi 580030).

Suport 3B, cu înălţime reglabilă, 
baza tripod pentru sol                              Art.Nr. 586100
Suport WB, cu înălţime reglabilă, 
cu prindere pe banc de lucru                    Art.Nr. 586150

C
u

C
u

-U
 

S
t 2

46
3

S
t 2

39
4

-U

S
t 2

39
1

–
23

94
 

S
t 1

02
55

S
t 5

00
86

V



Presa radiala REMS Mini
Universala pentru sistemele pressfitting
pana la Ø 40 mm

REMS Mini-Press ACC  
� Maşină electro-hidraulică � Masina cu acumulator numai 2,5 kg � Masina
cu falca de presare au o lungime de numai 34 cm � Distribuiţie optimă a 
greutăţii  pentru lucrul cu o singură mână � Preluarea rotativa a falcilor de 
presare REMS Mini � Pompă  alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust
� Motor puternic de 12 Vcc � Acumulator de 12 V,1,3 Ah sau acumulator de 
12 V, 2,0 Ah pentru multe cicluri de presare � Încărcător rapid 230 V / 50 W 
� Alimentator la 230 V pentru lucru fără acumulator � Circuit de control automat
(ACC), care realizează retragerea automată după încheierea presării

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Presă radială cu acumulator pentru toate
tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–40 mm. Maşina de antrenare cu
circuit de control automat, acumulator,  încărcător rapid. În valiză metalică.

Automatic Circuit Control

� Fălci pentru înaltă compresie realizate din oţel forjat şi durificat � Amprenta de
presare a fălcilor REMS este specifică fiecărui sistem pressfitting în parte. Astfel
se asigură îmbinare sigură în conformitate cu cerinţele fiecărui sistem � Fălcile
sunt fabricate pe centre de producţie CNC, asigurându-se precizia conturului de
presare. Se obţin astfel amprente mult mai precise decât în cazul fălcilor obţinute
prin turnare � Functionare cu REMS Mini-Press ACC

Fălci de presare REMS Mini
– pentru toate sistemele pressfitting uzuale

� Pentru presare sigura in cateva secunde � Usor de folosit in locurile stramte
sau greu accesibile � Foarte usoara, foarte mica, foarte la indemana � Carcasa
realizata ergonomic � Pentru folosire pe baza de acumulatori sau de la retea
� Falci de presare specifice  fiecarui sistem, cu schimbare rapida, vezi pag.
17–21 � Sortiment complet de falci de presare REMS pentru toate sistemele
pressfitting � Fixare sigura a falcii de presare prin blocare automata

Alegeţi singuri fălcile de presare Mini pentru propriile cerinţe!

Fălci de presare radială REMS Mini pentru toate sistemele uzuale
pressfitting 

Accesorii pentru presele REMS cu acumulatori

Acumulator12 V, 1,3 Ah                                     Art.Nr.571513
Acumulator12 V, 2,0 Ah                                     Art.Nr. 571510
Încarcator rapid 230 V, 50–60 Hz, 50 W              Art.Nr. 565220
Alimentator de la 230 V                                      Art.Nr. 571535

Produse germane de calitate

Produse germane de calitate
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< 34 cm

Extrem de “mini” – Maşina de antrenare REMS Mini-Press ACC cu cleşte de
presare montat are o “lungime” mai mică de 34 cm. Astfel se poate presa şi în
locuri foarte înguste.



Accesorii pentru presele REMS cu acumulatori

Acumulator12 V, 2,0 Ah                                        Art.Nr. 571510
Încarcator rapid 230 V, 50–60 Hz, 50 W                 Art.Nr. 565220
Alimentator de la 230 V                                         Art.Nr. 571535

Alegeţi singuri fălcile de presare pentru propriile cerinţe!

Fălci de presare radială REMS pentru toate sistemele uzuale
pressfitting – vezi pag. 24–29. Fălcile cu specificaţia * în tabel
sunt potrivite şi pentru REMS Eco-Press.

REMS – standarde de siguranţă excepţional de înalte

Toate produsele REMS satisfac regulile de siguranţă şi prevenire a accidentelor
şi îndeplinesc standardele europene corespunzătoare, în conformitate cu directi-
vele CE. Însemnul CE atestă conformitatea produsului cu toate cerinţele tuturor
directivelor CE aplicabile. În plus faţă de marca CE – mai puţin câteva scule de
mână care nu au relevanţă pentru siguranţă – toate produsele REMS sunt testate
şi aprobate de către institute de testare independente, de ex. TÜV. Din aceste
motive, toate produsele REMS îndeplinesc standarde foarte înalte de siguranţă
funcţională şi operaţională. 
In plus, pentru Germania a fost incheiat un acord de declinare a responsabilitatii
cu organizatia centrala pentru industria sanitara, incalzire si climatizare (ZVSHK),
sisteme sanitare/sisteme tehnice de constructii (BHKS), organizatia germana a
firmelor de climatizare (VDKF), asociatia tehnica de constructii Elvetia-
Liechtenstein (suissetec) si Organizatia Nationala a Tehnicienilor in Sisteme
Sanitare, de Incalzire si Climatizare Austria (BSHL).

Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172

REMS Eco-Press 
� Compact, comod, uşor. Cleştele cu braţe tubulare scurte numai 1,6 kg � Braţe
tubulare divizate, pentru diferite necesităţi de aplicare a forţei la diferite sisteme
pressfitting şi pentru acomodarea la cerinţele operatorului � Asigurarea fălcilor de
presare cu bolţuri de blocare � Permite verificarea vizuală uşoară a închiderii
complete a fălcilor, pentru presare perfectă

REMS Eco-Press cleşte. Presă radială manuală pentru realizarea îmbinărilor
pressfitting pentru ţevi din plastic şi compozite multi-strat Ø 10–26 mm. Pentru
utilizare cu fălci de presare REMS. Cleşte cu blocare pe poziţie finală şi braţe
tubulare divizibile. Livrat în blister pe carton.

Art.Nr. 574000

Accesorii pentru cleştele REMS Eco-Press 
Geanta de transport                                  Art.Nr. 574436
Valiza metalica                                          Art.Nr. 574430

Produse germane de calitate

ZVSHK

REMS Scule pentru presare radială
Universale pentru sisteme pressfitting 
până la Ø 108 mm

� Presare sigură, în câteva secunde � Pot fi folosite oriunde, din mână, în orice
poziţie, chiar în spaţii restrânse � Cu aceeaşi sculă puteţi folosi fălci REMS  (in
afara de falcile de presare Mini) sau fălci de alte mărci � Sunt disponibile fălci de
presare cu cuplare rapidă specifice fiecărui sistem pressfitting uzual (vezi. pg. 
24–29) � Un singur tip de fălci pentru toate sculele de presare radială REMS (in
afara de REMS Mini-Press ACC) sau alte mărci. Toate fălcile cu specificaţia * pot fi
acţionate cu cleştele REMS Eco-Press � Prindere sigură a fălcilor de lucru prin
blocare automată

Confirmare de compatibilitate
Compatibilitatea sculelor de presare este declarată, uzual, de către producătorul
lor. În plus faţă de această cerinţă, compatibilitatea sculelor de presare REMS a
fost confirmată de către producătorul fiecărui sistem sau aprobată de către
instituţii de testare independente.

Confirmarea de către producătorul sistemului pressfitting
Mai mult de 90% dintre producătorii sistemelor pressfitting listate aici au testat
sculele de presare REMS şi au confirmat compatibilitatea acestora cu propriul lor
sistem.

Confirmarea de către institute de testare independente
Compatibilitatea cu celelalte sisteme a fost confirmată de către institute tehnice
independende, astfel:

TÜV-Certificat
pentru biroduct P, Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress
Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress,
Unicor Unipipe, Velta Fußbodenheizung, Velta rapex P, Viega-‘profipress’, Viega-
‘profipress G’, Viega-‘sanfix P’, Viega-‘sanpress’, Viega-‘Viegatherm P’, Wavin
Tigris. Certificatul TÜV confirmă că sculele de presare REMS sunt potrivite pentru
execuţia de presări perfecte şi conforme cerinţelor specifice ale acestor sisteme,
atât folosind capetele REMS cât şi cele proprii ale acestor sisteme.

Test de compatibilitate conform DVGW W 534 (apă potabilă)
Îmbinările prin presare realizate cu scule REMS au fost testate la Institutul de stat
pentru testarea materialelor (MPA) din Darmstadt/Germania în conformitate cu
DVGW fişa de lucru W 534. Institutul este abilitat să realizeze aceste teste de
către DVGW. Au fost testate secţiuni reprezentative de îmbinări pressfitting
realizate cu scule REMS pentru sisteme biroduct P (Velta), Geberit Mapress
Edelstahl, Unicor Unipipe şi Viega-'profipress'. Testele au dus la rezultatul că
toate sculele REMS sunt potrivite pentru execuţia de presări perfecte şi conforme
cerinţelor specifice ale acestor sisteme.

Test de compatibilitate conform DVGW VP 614 (gaz)
Îmbinările prin presare realizate cu scule REMS au fost testate la TÜV în confor-
mitate cu DVGW VP 614. Au fost testate secţiuni reprezentative de îmbinări
pressfitting realizate cu scule REMS pentru sisteme Geberit Mapress Edelstahl
Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, IBP >B< press Gas, Viega-'profipress G',
Viega-'sanpress INOX G' şi WOESTE 'Yorkshire' RYW Gas PRESS FITTINGS.
Testele au dus la rezultatul că toate sculele REMS sunt potrivite pentru execuţia
de presări perfecte şi conforme cerinţelor specifice ale acestor sisteme.
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REMS Power-Press
� Maşină electro-hidraulică � Numai 4,8 kg � Motor universal 230 V / 450 W
� Semnal acustic la terminarea operaţiunii, ce permite confirmarea închiderii com-
plete a fălcilor şi realizarea unei presări radiale perfecte

REMS Power-Press Basic-Pack. Presă radială electro-hidraulică pentru toate
tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Maşina de antrenare cu
semnalizarea terminării. În valiză metalică.

Art.Nr. 577011

REMS Power-Press numai maşina
În cutie din carton.                                     Art.Nr. 577001

Automatic Circuit Control

Automatic Circuit Control

NOU

REMS Power-Press E 
� Maşină electro-mecanică cu angrenaje fără întreţinere şi ambreiaj de protecţie
� Numai 4,4 kg � Motor universal 230 V / 450 W � Fălcile rămân închise până
ce se comută pe revers. Permite verificarea vizuală a închiderii complete a fălci-
lor şi realizarea unei presări radiale perfecte

REMS Akku-Press ACC  
� Maşină electro-hidraulică � Numai 4,5 kg � Distribuiţie optimă a greutăţii
pentru lucrul cu o singură mână � Scaunul fălcilor se poate roti � Pompă
alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust � Motor puternic de 12 Vcc 
� Acumulator 12 V, 2 Ah � Încărcător rapid 230 V / 50 W � Alimentator la 230 V
pentru lucru fără acumulator � Circuit de control automat (ACC), care realizează
retragerea automată după încheierea presării � Control electronic cu avertizare
luminoasă pentru service după cca.10.000 de presări

REMS Akku-Press 
� Maşină electro-hidraulică � Numai 4,5 kg � Distribuiţie optimă a greutăţii pentru
lucrul cu o singură mână � Scaunul fălcilor se poate roti � Pompă alternativă
excentrică cu angrenaj planetar robust � Motor puternic de 12 Vcc � Acumulator
12 V, 2 Ah � Încărcător rapid 230 V / 50 W � Alimentator la 230 V pentru lucru
fără acumulator � Semnal acustic la terminarea operaţiunii, ce permite confirma-
rea închiderii complete a fălcilor şi realizarea unei presări radiale perfecte

REMS Power-Press E Basic-Pack. Presă radială electrică pentru toate tipurile
uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Maşina de antrenare. 
În valiză metalică.

Art.Nr. 572110

REMS Power-Press E – numai maşina
În cutie din carton.                                     Art.Nr. 572100

REMS Akku-Press Basic-Pack. Presă radială cu acumulator pentru toate
tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Maşina de antrenare cu
semnalizarea terminării, acumulator, încărcător rapid. În valiză metalică.

Art.Nr. 571010

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack. Presă radială cu acumulator pentru toate
tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Maşina de antrenare cu
circuit de control automat şi control automat de service, acumulator,  încărcător
rapid. În valiză metalică.

Art.Nr. 571011

REMS Power-Press ACC 
� Maşină electro-hidraulică � Numai 4,8 kg � Motor universal 230 V / 450 W 
� Circuitul de control automat (ACC) realizează retragerea automată după
încheierea presării

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Presă radială electro-hidraulică pentru
toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Maşina de antrenare
cu circuit de control automat. În valiză metalică.

Art.Nr. 577010

REMS Power-Press ACC – numai maşina
În cutie din carton.                                     Art.Nr. 577000

Premiu internaţional
de design

Premiu internaţional
de design



Produse germane de calitate

Produse germane de calitate

REMS Bolturi de fixare pentru piese de trecere
Descriere                           pentru distribuitoare                Art.Nr.

ţoli

Bolt de fixare 3/8” 3/8 573647
Bolt de fixare 1/2” 1/2 573648
Bolt de fixare 3/4” 3/4 573649

Capete de compesie uzuale:

piese T,
coturi,
distribuitoare

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32

REMS Foarfecă pentru cabluri electrice
� Fălci din oţel forjat şi durificat special � Cuţitele sunt interschimbabile �
Realizate pe centre de producţie CNC, cu o geometrie precisă a lamei şi durată
mare de exploatare � Domeniu larg de tăiere � Poate fi acţionată cu orice maşi-
nă REMS (in afara de REMS Mini-Press ACC) de presat radial sau cu maşini de
alte fabricaţii

Tăiere la dimensiune, fără bavură Fără consum de timp pentru debavurare

După retezare, direct în filetul 
colierului

Descriere                                     pt. bare filetate               Art.Nr.

REMS Fălci de retezare M 6* M 6 571890
REMS Fălci de retezare M 8* M 8 571895
REMS Fălci de retezare M 10 M 10 571865
REMS Fălci de retezare M 12 M 12 571870

Pastile interschimbabile, pentru
dublarea duratei de lucru

Pastile de retezare M 6 (pereche)                                   Art.Nr. 571891
Pastile de retezare M 8 (pereche)                                   Art.Nr. 571896
Pastile de retezare M 10 (pereche)                                 Art.Nr. 571866
Pastile de retezare M 12 (pereche)                                 Art.Nr. 571871
UNC la cerere.

REMS presare axială
Universal pentru sisteme cu manşon de compresie până la Ø 32 mm

� Presare sigură în câteva secunde � Lucrează oriunde, din mână, chiar în spaţii
restrânse � Sortiment complet de capete de presare REMS cu schimbare rapidă.
Vezi. pag. 28 � Acelaşi tip de cap de presare pentru REMS Ax-Press H, REMS
Ax-Press 5 şi REMS Ax-Press 15 � Capetele de presare axială REMS sunt
proiectate distinct pentru fiecare sistem cu manşon de compresie şi respectă strict
cerinţele acestora � Capete de compresie se aşează sigur în scula de antrenare şi
sunt reţinute cu arc

REMS Foarfecă pentru cabluri. Foarfecă cu lame înlocuibile (2 buc.) pentru
cabluri electrice ≤ 300 mm2 (Ø 30 mm). În cutie din carton.

Art.Nr. 571887

Lame de schimb (2 buc.)                            Art.Nr. 571889

REMS Fălci de retezare M
� Fălci de înaltă peformanţă pentru retezare bare filetate M 6 – M 12 � Realizate
din oţel forjat şi durificat special � Pastile interschimbabile pentru durată dublă de
utilizare � Profilul filetului de pe pastile este realizat cu mare precizie pe centre de
producţie CNC, asigurând astfel sprijinul perfect al barei pe durata tăierii,  tăierea
cu precizie la lungimea dorită şi lipsa bavurii � După tăiere bara poate fi folosită
imediat, fără altă operaţiune � Fălcile pot fi acţionate cu orice maşină REMS (in
afara de REMS Mini-Press ACC) de presat radial sau cu maşini de alte fabricaţii.
Fălcile marcate în  continuare cu * pot fi acţionate şi cu cleştele manual REMS
Eco-Press.



REMS Ax-Press HK – universal până la Ø 22 mm!
REMS Ax-Press H – universal până la Ø 32 mm!
� Comod şi uşor. Cleştele are numai 1,4 kg � Avans rapid şi eliberare rapidă
pentru lucru rapid şi uşor � Poziţionare reglabilă a capului de lucru (Patent DE
depus) pentru presarea fittingurilor scurte şi lungi într-o singură operaţie şi pentru
presarea îmbinărilor duble

REMS Ax-Press 15 Basic-Pack. Presă axială cu acumulator pentru realizarea
îmbinărilor cu manşon de compresie Ø 12–32 mm. Maşina propriu-zisă, acumu-
lator, încărcător rapid. În valiză metalică.

Art.Nr. 573010

REMS Ax-Press 15 – universal până la Ø 32 mm!
� Maşină electro-hidraulică � Numai 4,9 kg � Direcţia de presare perpendicula-
ră pe corpul maşinii (Petent US 6.415.641) � Distribuţie optimă a greutăţii pentru
lucrul cu o singură mână � Blocul de presare se poate roti pentru orice poziţie
de lucru � Pompă alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust � Motor
puternic la 12 Vcc � Acumulator 12 V / 2 Ah � Încărcător rapid 230 V / 50 W 
� Alimentator la 230 V pentru lucru fără acumulator

REMS Ax-Press 15 Set. Presă axială cu acumulator pentru realizarea îmbină 
rilor cu manşon de compresie Ø 12–32 mm. Maşina propriu-zisă, acumulator,
încărcător rapid. Set de capete REMS corespunzător sistemului de compresie
ales. În valiză metalică.

Descriere                            Sistem de               Capete     Art.Nr.
compresie seturi (buc)

Set AT 16-20-25 aquatherm 3 (6) 573011
Set CR 14/16/17/20-25 Cronatherm 2 (4) 573016
Set IV 16-20-25 IVT Prineto, Würth,

TERSIA-Pex 3 (9) 573020
Set KE 16-20-25 KELIT waterflex 3 (6) 573021
Set RH HIS/MKV 16-20-25 REHAU HIS,

RAUTITAN flex,
RAUTITAN stabil 3 (6) 573013

Set RH HAS 17-20-25 REHAU HAS 3 (6) 573018
Set RH 16-20-25 (FRA) REHAU (FRA)

HYDRODISTRIBUTION
REHAU 3 (6) 573019

Set RO 16-20-25 ROTEX 3 (6) 573015
Set RV 16-20-25 REVEL 3 (6) 573014
Set SH 16-20-25 SCHELL 3 (6) 573017
Set TC 12/14/16-18/20-25 TECE TECEflex 3 (6) 573012

Pentru selectarea capetelor expandoare şi de compresie trebuie să se ţină
seama de diferenţele specifice sistemelor de compresie şi a normelor naţionale
privitoare la grosimea peretelui ţevii. Vezi pag. 32–33. Se pot livra la cerere
seturi de capete şi pentru alte sisteme cu manşon de compresie.

Patent US 6,415,641

REMS Ax-Press HK – numai cleştele. Presă axială pentru o singură mână
pentru realizarea îmbinărilor cu manşon de compresie Ø 12–22 mm. Cu avans
rapid şi eliberare rapidă. Pentru lucru cu capete de compresie REMS. 
În cutie din carton.                                     Art.Nr. 574302

REMS Ax-Press H – numai cleştele. Presă axială manuală pentru realizarea
îmbinărilor cu manşon de compresie Ø 12–32 mm. Cu avans rapid şi eliberare
rapidă. Pentru lucru cu capete de compresie REMS. În cutie din carton.

Art.Nr. 574300

Patent DE depus

Produse germane de calitate

Acumulator 12 V / 2 Ah                                                       571510
Încarcator rapid 230 V / 50 W                                              565220
Alimentator 230 V                                                               571535
Adaptor pt. capete expandoare P (conicitate 18°)                  573260
Expandor P (conicitate 18°)                                                 150510

Produse germane de calitate



Produse germane de calitate

ex. 
aquatherm
KE KELIT
IVT
Prandelli
REHAU
REVEL
ROTEX
SCHELL
TECE
Würth

Produse germane de calitate

Produse germane de calitate

REMS Ex-Press Cu – faceţi singuri mufele!
� Sculă cu dovedită calitate pentru expandarea şi calibrarea ţevilor � Expandare
fără efort � Braţe nederformabile, cu mânere ergonomice � Mandrină cu 6
faţete pentru expandare concentrică uniformă � Segmentele expandoare extra-
lungi formează mufe extra-lungi, pentru o îmbinare perfectă a ţevilor, conform
normelor DVGW � Ghidaj lung al mandrinei, cu arc recuperarator � Capete
expandoare cu gât de calibrare, care se pot acţiona şi cu scule de alte fabricaţii

REMS Ex-Press P – expandor de ţevi!
� Calitate dovedită � Expandare fără efort � Braţe nederformabile, cu mânere
ergonomice � Mandrină conică (18°) pentru expandare concentrică uniformă 
� Ghidaj lung al mandrinei, cu arc recuperarator � Sortiment complet de capete
REMS expandoare P pentru toate sistemele uzuale de îmbinare cu manşon de
compresie. Interschimbabile uşor, fără scule ajutătoare � Capetele expandoare
REMS sunt specifice fiecărui sistem şi satisfac cerinţele fiecărui sistem. Se 
obţine astfel conformitatea cu sistemul şi expandarea în siguranţă � Capetele
expandoare REMS pot fi acţionate şi cu scule expandoare de alte fabricaţii

REMS Ex-Press H – expandor de ţevi!
� Sculă de calitate, robustă � Super-uşoară, numai 0,7 kg � Mandrină în trepte
pentru expandarea diferitelor diametre, fără schimbare de capete � Expandare
uşoară, mulţumită braţelor lungi şi solide

REMS Ex-Press H. Expandor de ţevi manual pentru PEX Seria S 5 conform ISO
4065 Ø12–40 mm. În cutie din carton.                  Art.Nr. 150550

Descriere Ţeavă Ø mm/inch Art.Nr. Lei

Capete expandor Cu 8 150100
– pot fi actionate si            10                               150105
cu scule de alte                 12                              150110
fabricatii                              14                                  150120

15                                 150125
16                                  150130
18                                  150140
20                                  150145
22                                  150150
24                                  150155
25                                  150160
26                                  150165
28                                  150170
30                                  150175
32                                  150180
34                                   150185
35                                   150190
36                                   150195
40                                   150205
42                                   150210

3/8” 150220
1/2” 150225
5/8” 150230
3/4” 150235
7/8” 150240
1”                                  150245
11/8” 150250

REMS Ex-Press Cu Set. Expandor manual pentru ţevi Ø 8–42 mm, 3/8–11/8”.
Ţevi din cupru moale Ø 8–42 mm, 3/8–11/8”, s ≤ 1,5 mm, ţevi din aluminiu moale,
ţevi de precizie din oţel, Ø 8–42 mm, 3/8–11/8”, s ≤ 1,2 mm, ţevi din oţel inox
moale Ø 8–42 mm, 3/8–11/8”, s ≤ 1mm. Cleşte expandor, capete expandoare. 
În valiză metalică.

Set 12-15-18-22 Art.Nr. 150000
Set 12-15-22-28 Art.Nr. 150005
Set 15-18-22-28 Art.Nr. 150006
Set 12-15-18-22-28 Art.Nr. 150007
Set 12-14-16-18-22 Art.Nr. 150010
Set 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-11/8” Art.Nr. 150017
Set 1/2- 5/8- 7/8-11/8” Art.Nr. 150018
Set 3/8- 1/2- 5/8- 7/8” Art.Nr. 150019
Set 3/8- 1/2- 5/8- 3/4- 7/8-1” Art.Nr. 150020

Cleşte expandor Cu Art.Nr. 150500

REMS Ex-Press P Set. Expandor de ţevi manual pentru expandat ţevi din pla-
stic şi compozite multi-strat Ø 12–32 mm. Cleştele expandor P, capete P pentru
ţevi în mm. În valiză metalică.

Descriere                                Sistem de compresie           Art.Nr.

Set AT 16-20-25 aquatherm 150021
Set IV 16-20-25 IVT Prineto, Würth 150026
Set KE 16-20-25 KELIT Waterflex 150032
Set RH HAS 17-20-25 REHAU HAS 150027
Set RH HIS 16-20-25 REHAU HIS,

REHAU RAUTITAN flex 150028
Set RH 16-20-25 (FRA) REHAU (FRA)

HYDRODISTRIBUTION 
REHAU 150029

Set RH HIS 16-20-25 REVEL 150028
Set RH MKV 16-20-25 REHAU RAUTITAN stabil 150022
Set RO VA 16-20-25 ROTEX 150023
Set SH 16-20-25 PEX/THERM SCHELL PEX/THERM 

PLUS 150024
Set SH 16-20-25 ALU PLUS SCHELL ALU PLUS 150031
Set TC 16-18/20-25 TECE TECEflex 150025
Set TC 16-20L-25 TECE TECEflex 150030

Pentru selectarea capetelor expandoare ţineţi cont de diferenţele de grosime (s) 
a peretelui ţevii datorate caracteristicilor sistemelor sau reglementărilor naţionale.
Vezi tabelul de la pag. 33.

Cleşte expandor P (conicitate 18°) Art.Nr. 150510 Lei 511,–

Capete expandoare P – vezi pag. 33.



Produse germane de calitate

Produse germane
de calitate

Produse germane
de calitate

Avans şi 
retur automat

REMS Orcus 3000 Set. Sistem de vizualizare cu cameră electronică pentru
inspecţie ne-costisitoare şi analiza avariilor. Pentru ţevi Ø 40–150 mm, scurgeri,
şanţuri, coşuri de fum şi alte cavităţi. Unitate cu microprocesor, display color TFT
de 5,6”, ieşire video PAL, în carcasă durabilă din plastic rezistent, protejată la
stropi de apă. Alimentare 230 V / 15 W. În valiză solidă de transport. Posibilitate
de alegere între capete video interschimbabile: cameră specială de înaltă
rezoluţie alb-negru sau cameră specială color de înaltă rezoluţie. Posibilitate de
alegere între tambur cu 20 m cablu de împingere cu marcaje de lungime sau
tambur pivotant cu 30 de m cablu de împingere cu marcaje de lungime.

Set 20 a/n K Cap video interschimbabil cu cameră Art.Nr. Lei
specială de înaltă rezoluţie alb-negru.
Tambur cu 20 m cablu de împingere 
cu marcaje de lungime. 173054

Set 30 a/n H Cap video interschimbabil cu cameră
specială de înaltă rezoluţie alb-negru. 
Tambur pivotant cu 30 m cablu de 
împingere cu marcaje de lungime. 173052

Set 30 S-Color H Cap video interschimbabil cu cameră 
specială de înaltă rezoluţie color. 
Tambur pivotant cu 30 m cablu de 
împingere cu marcaje de lungime. 173053

REMS Orcus 3000 – imagini strălucitoare din ţevi şi canale!
� Sistem de vizualizare cu cameră electronică pentru inspecţie ne-costisitoare şi
analiza avariilor � Pentru utilizare la reţea, la acumulator sau la bateria auto 
� Super-uşor şi comod � O singură unitate cu display TFT color pentru
conectarea diferitelor seturi de cabluri şi camere de luat vederi pentru diferite
solicitări � Ieşire video PAL compozit pentru semnalele de culoare, conectare la
PC, laptop, recorder video, printer video, TV color şi altele, pentru documentarea
uşoară a rezultatelor inspecţiei

Set cablu camera Mini a/n
Cap video deosebit de mic cu camera de inalta
rezolutie alb-negru.Cablu de impingere de 5 m,
foarte flexibil pentru legatura dintre unitatea de
control si camera. Pentru tevi de diametru mic si
coturi inguste, de la Ø 40 mm.

Art.Nr.173200

Set cablu 20 K
Tambur cu 20 m cablu de împingere cu 
marcaje de lungime, pentru legătura 
dintre unitatea de control şi cameră.

Art.Nr. 173043

Set cablu 30 H
Tambur pivotant cu 30 m cablu de 
împingere cu marcaje de lungime, 
pentru legătura dintre unitatea de 
control si camera.    Art.Nr. 173044

Ghidaj de centrare Ø 62 mm, pereche
Art.Nr. 173015

Ghidaj de centrare Ø 100 mm, pereche
Art.Nr. 173014

Cablu extensie 1,2 m 
Legătură unitate de control la cameră

Art.Nr. 173019

Capac de protecţie cu vizor din sticlă 
minerala                 Art.Nr. 173126

Acumulator 12 V, 2,0 Ah
Art.Nr. 571510

Alimentator 12 V / 230 V
Alimentare cu curent combinata pentru functionare
cu acumulator sau de la retea, cu incarcator rapid
de acumulatori.Legatura unitate de control la
camera.                   Art.Nr. 173100

Cablu de alimentare 12 V de la auto
Art.Nr. 173017

Cap video interschimbabil cu cameră 
specială de înaltă rezoluţie alb-negru
şi conector pentru cablul de împingere.

Art.Nr. 173041

Cap video interschimbabil cu cameră 
specială de înaltă rezoluţie S-color 
şi conector pentru cablul de împingere.

Art.Nr. 173042

REMS Orcus 3000 Basic
Unitate de control cu display TFT color 
de 5,6”, ieşire video PAL, alimentator 230 V.

Art.Nr. 173010

REMS Mini-Cobra. Sculă pentru desfundat ţevi cu antrenare manuală sau
electrică. Pentru ţevi Ø 20–50 (75) mm, pentru spirale Ø 6, 8, 10 mm. Complet
cu mâner rotativ, adaptor pentru antrenare electrică, spirală 8x7,5 m. În cutie din
carton.                                  Art.Nr. 170010

REMS Mini-Cobra A. Maşină electrică pentru desfundat ţevi de scurgere cu
avans şi revers automat, pentru ţevi Ø 20–50 (75) mm. Pentru spirale Ø 8 
sau 10 mm. Livrare cu spirală Ø 8 mm x 7,5 m. În cutie din carton.

Art.Nr. 170020

REMS Mini-Cobra A – eliminarea rapidă a blocajelor!
� Maşină electrică pentru desfundat ţevi de scurgere cu avans şi revers automat
� Numai 2 kg � Tambur port-spirală rezistent la coroziune, robust, din plastic
rezistent la şocuri � Spirală foarte flexibilă pentru trecerea uşoară chiar prin
curbe strânse � Motor universal 230 V / 620 W, cu cuplu mare şi la turaţie
redusă � Variator continuu de turaţie între 0 şi 550 rpm

REMS Mini-Cobra – manuală sau electrică!
� Sculă de calitate dovedită, pentru acţiune rapidă � De neînlocuit pentru elimina-
rea blocajelor mici � Tambur port-spirală rezistent la coroziune, robust, din plastic
rezistent la şocuri � Spirală foarte flexibilă pentru trecerea uşoară chiar prin curbe
strânse � Acţionată manual sau cu o bormaşină electrică cu turaţie reglabilă sau
cu o şurubelniţă electrică standard



Tambur adaptor REMS Cobra 22/8
cu spirală 8x7,5 m cu cap bulb

Art.Nr.170011

Tambur adaptor REMS Cobra 32/8
mit Spirale 8x7,5 m, mit Keulenkopf

Art.Nr. 170012

Fălci de prindere 16 (set)
pentru ca REMS Cobra 32 să 
lucreze cu spirale Ø 16 mm

Art.Nr. 174101

Spirale de curăţat ţevi şi conducte
8x7,5 m                 Art.Nr . 170200
16x2,3 m                Art.Nr. 171200
22x4,5 m                Art.Nr. 172200
32x4,5 m                Art.Nr. 174200

Seturi de spirale, pe tambur
6 Stück 16x2,3 m    Art.Nr. 171201
5 Stück 22x4,5 m    Art.Nr. 172201
4 Stück 32x4,5 m    Art.Nr. 174201

Spirale S, din oţel special de arc
16x2 m                   Art.Nr. 171205
22x4 m                   Art.Nr. 172205
32x4 m                   Art.Nr. 174205

Spirale cu miez
16x2,3m                  Art.Nr. 171210
22x4,5m                  Art.Nr. 172210
32x4,5m                  Art.Nr. 174210

Seturi de spirale cu miez, pe tambur
5 Stück 22x4,5 m        Art.Nr. 172203
4 Stück 32x4,5 m        Art.Nr. 174203

Spirală reducţie
22/16                         Art.Nr. 172154
32/22                         Art.Nr. 174154

Tambur gol
16                                Art.Nr. 171150
22                                Art.Nr. 172150
32                                Art.Nr. 174150

Splint separator
16                                 Art.Nr. 171151
22/32                             Art.Nr. 172151

Cap spirală dreaptă
16                                   Art.Nr. 171250
22                                   Art.Nr. 172250
32                                   Art.Nr. 174250

REMS Cobra 22 Set. Maşină electrică de curăţat ţevi şi conducte Ø 20–150 mm
(Ø 1”–6”), pentru spirale Ø 8, 16, 22 mm. 740 rotaţii pe minunt, furtun-ghidaj, set
de spirale şi scule.
Set 16 cu spirale şi set de scule 16

Art.Nr. 172010
Set 22 cu spirale şi set de scule 22

Art.Nr. 172011
Set 16+22 cu spirale şi set de scule 16

şi spirale şi set de scule 22
Art.Nr. 172012

REMS Cobra 32 Set. Maşină electrică de curăţat ţevi şi conducte Ø 20–250 mm
(Ø 1”–10”), pentru spirale Ø 8, 16, 22, 32 mm. 520 rotaţii pe minunt, furtun-
ghidaj, set de spirale şi scule.

Set 32 cu spirale şi set de scule 32
Art.Nr. 174010

Set 22+32 cu spirale şi set de scule 22
şi spirale şi set de scule 32

Art.Nr. 174011
Set 16+22 cu spirale şi set de scule 16

şi spirale şi set de scule 22
Art.Nr. 174012

REMS Cobra 22/32 – ţevi curate, rapid şi uşor!
� Maşini compacte, robuste, pentru variate sarcini de desfundare şi curăţare
conducte � Străpungere blocaje sau curăţare cu lanţ, fără efort, rapid, cu spirale
în rotaţie � Secţiunile de spirale pot fi interconectate prin cuple rapide pentru
lungimi de lucru de 70 m (REMS Cobra 22), respectiv 100 m (REMS Cobra 32)
� Mandrina de antrenare a spiralelor este în exteriorul maşinii, protejând astfel
motorul de apă şi murdărie � Motor puternic, silenţios, 230 V / 750 W (Cobra 22)
sau 1050 W (Cobra 32), pentru cuplu ridicat � Levierul de acţionare plasat în
poziţie centrală � Spirale de înaltă performanţă din oţel special, foarte flexibile,
pentru avans uşor chiar în coturi strânse � Uşor de transportat: maşina REMS
Cobra 22 are numai 19 kg, REMS Cobra 32 numai 24 kg

REMS Cobra 22 numai maşina
cu furtunul-ghidaj                                         Art.Nr. 172000

REMS Cobra 32 numai maşina
cu furtunul-ghidaj                                        Art.Nr. 174000

Spirale şi scule Set 16
6 secţiuni de spirală 16x2,3 m pe tambur, cap spirală dreaptă 16, cap spirală
bulb 16, cap perforator cu lamă dinţată 16/25, splint separator 16, 1 pereche
mânuşi de lucru, cutie metalică pentru capete

Art.Nr. 172050

Spirale şi scule Set 22
5 secţiuni de spirală 22x4,5 m pe tambur, cap spirală dreaptă 22, cap recupe -
rator 22, cap spirală pâlnie 22, cap perforator cu două lame dinţate 22/35, splint
separator 22/32, 1 pereche mânuşi de lucru, cutie metalică pentru capete

Art.Nr. 172051

Spirale şi scule Set 32
4 secţiuni de spirală 32x4,5 m pe tambur, cap spirală dreaptă 32, cap recupe -
rator 32, cap spirală bulb 32, cap spirală pâlnie 32, cap perforator cu două lame
dinţate 32/45, splint separator 22/32, 1 pereche mânuşi de lucru, cutie metalică
pentru capete                                              Art.Nr. 174050

Produse germane de calitate

Produse germane
de calitate



Cap spirală bulb
16                        Art.Nr. 171265
22                        Art.Nr. 172265
32                        Art.Nr. 174265

Cap spirală pâlnie
16                         Art.Nr. 171270
22                         Art.Nr. 172270
32                         Art.Nr. 174270

Cap recuperator
16                         Art.Nr. 171275
22                         Art.Nr. 172275
32                         Art.Nr. 174275

Cap perforator cu o lamă dinţată
16/25                    Art.Nr. 171280
22/35                    Art.Nr. 172280
22/45                    Art.Nr. 172281
32/55                    Art.Nr. 174282

Cap perforator cu două lame dinţate
16/25                     Art.Nr. 171290
16/35                     Art.Nr. 171291
22/35                     Art.Nr. 172290
22/45                     Art.Nr. 172291
22/65                     Art.Nr. 172293
32/45                     Art.Nr. 174291
32/65                     Art.Nr. 174293
32/90                     Art.Nr. 174295
32/115                    Art.Nr. 174296

Tăietor furcă
16                          Art.Nr. 171305

Tăietor furcă dublă
16                          Art.Nr. 171306

Tăietor furcă dinţată
22/65                     Art.Nr. 172305
32/65                     Art.Nr. 174305
32/90                     Art.Nr. 174306

Tăietor de rădăcini
22/65                    Art.Nr. 172310
32/65                    Art.Nr. 174310
32/90                    Art.Nr. 174311

Cap cu lanţ neted
16                         Art.Nr. 171340
22                         Art.Nr. 172340
32                         Art.Nr. 174340

Cap cu lanţ ghimpat
16                         Art.Nr. 171341
22                         Art.Nr. 172341
32                         Art.Nr. 174341

Mânuşi de lucru
pereche                Art.Nr. 172610

Mânuşi de lucru cu nituri
stânga                  Art.Nr. 172611
dreapta                Art.Nr. 172612

Alte capete de lucru pentru desfundat, 
disponibile la cerere.

REMS Eskimo Set. Set de îngheţat
ţevi din oţel, cupru, plastic, compozite
multi-strat Ø 1/8–2”, 10–60 mm. 
10 perechi de coliere de îngheţare,
conector T pentru butelia de gaz, piuliţă
de obturare, 2 mânere cu injectoare, 
2 furtunuri de înaltă presiune. În valiză
durabilă.
Art.Nr. 130002

REMS Frigo 2. Agregat electric de îngheţat ţevi din oţel, cupru, plastic, compo -
zite multistrat, Ø 1/8–2”, 10–60 mm. Agregatul, 2 furtunuri pentru agent de răcire,
2 curele de fixare, flacon pulverizator. Echipat pentru Ø 1/4–11/4” , 15–42 mm. 
În cutie metalica rezistenta.                             Art.Nr. 131011

Set extensie 11/2–2” / 54-60 mm                     Art.Nr . 131160
Inserţie 1/8” ,  10, 12 mm (per)                            Art.Nr . 131110
Inserţie 11/2” (per)                                            Art.Nr. 131156
Insertie 54 mm (per)                                         Art.Nr. 131157
Insertie 2”, 60 mm (per)                                    Art.Nr. 131158
Termometru digital LCD                                     Art.Nr. 131115

REMS Eskimo – îngheţare în loc de golire!
� Îngheţare rapidă, uşoară, a ţevilor până la 2” � Agent frigorific dioxid de carbon,
cu capacitate de răcire până la –75°C � Contactul direct al agentului de răcire cu
ţeava asigură timpi foarte scurţi de îngheţare, ex. pe o ţeavă din oţel de 3/4” numai
5 min � Fără reglaje. Cantitatea necesară de agent de răcire este controlată
automat � Foarte compact, foarte versatil, coliere de îngheţare foarte rezistente
� Pentru folosire şi în spaţii restrânse şi nişe 
� Asamblare foarte rapidă � Furtunuri flexibile, anti-buclă
şi anti-rupere � şuruburile de strângere sunt  captive, nu
se pot pierde � Injector din alamă ne-fracturabil

REMS Frigo 2 – îngheţare electrică în loc de golire!
� Îngheţare rapidă, uşoară, a ţevilor până la 2” � Fără pregătiri, fără reglaje 
� Timpi scurţi de îngheţare datorită capacităţii mari de răcire: ex.ţeavă din oţel 3/4”
în numai 9 min* � Capete de îngheţare foarte compacte, de numai 5 cm lăţime,
ce pot fi folosite şi în spaţii restrânse � Capetele au geometrie specială pentru
suparafaţă maximă de contact cu diferite diametre de ţevi (Patent EP 1108944,
Patent US 6.434.952) � Montaj foarte rapid � Toate ţevile din gama Ø 1/4–1” 
(15–35 mm) pot fi îngheţate cu un singur cap � Furtunuri lungi şi flexibile, pentru
rază mare de acţiune � Poziţionarea perpendiculară pe ţeavă a furtunurilor 
permite lucrul comod în nişe � Agregat de răcire compact, robust, 230 V / 430 W 
� Funcţionare nezgomotoasă � Uşor de transportat, cântăreşte numai 23 kg

Patent EP 1 108 944

Produse germane de calitate

Produse germane
de calitate

REMS EMSG 160 – sudura automată a electrofittingurilor
din PE!
� Numai 0,7 kg � Control electric � Reglarea automată a curentului (tempera -
turii) şi a timpului de sudare conform dimensiunii fittingului � Compensarea auto-
mată a timpului de sudare în funcţie de temperatura ambiantă � Monitorizare
optică şi acustică a procesului de sudare � 230 V / 1150 W � Rază mare de 
acţiune datorată conductorilor de lucru de 4,4 m şi a cablului de reţea de 3 m 
� Carcasă din plastic durabil, curea de transport

REMS EMSG 160. Unitate de sudură pentru electrofittinguri folosite la ţevi de
scurgere din PE Ø 40–160 mm, ex. Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, 
Waviduo, Vulcathene-Euro.

Art.Nr. 261001

Produse germane de calitate



REMS SSM 250 K
Ø 75–125 mm ≤ PN 16
Ø 75–140 mm ≤ PN 10
Ø 75–180 mm ≤ PN 6
Ø 75–225 mm ≤ PN 4
Ø 75–250 mm ≤ PN 3,2

Maşină pentru sudură cap-la-cap,
element încălzitor 230 V / 1300 W,
făţuitor 230 V / 500 W, inserţii
pentru coliere şi suporţi Ø 75, 
90, 110, 125, 140, 160, 200, 
250 mm, bază metalică cu sertar 
pentru inserţii şi coliere. 
Stand-cabinet din tablă.

REMS SSM 315 RF
Ø 90–180 mm ≤ PN 16
Ø 90–225 mm ≤ PN 10
Ø 90–280 mm ≤ PN 6
Ø 90–315 mm ≤ PN 4

Maşină pentru sudură cap-la-cap,
element încălzitor 230 V / 3000 W,
făţuitor 230 V / 500 W, inserţii pentru
coliere şi suporţi Ø 90, 110, 125,
140, 160, 200, 250, 315 mm. Casetă
pentru inserţii şi coliere. Stand tubu-
lar cu roţi.

REMS SSM 250K Ø75 – 250                     Art.Nr . 254020
REMS SSM 250KS Ø 7 5 – 250                   Art.Nr . 254025
cu coliere pentru ramificaţii unghiulare

REMS SSM 315RF Ø 9 0 – 315               Art.Nr . 255020

REMS SSG. Unitate de sudură cap-la-cap pentru ţevi din PB, PE, PP, PVDF cu
Ø ≤ 280 mm. Unitate de sudură 230 V, stativ de lucru. În cutie din carton.
REMS SSG 110/45° Ø ≤ 110    500 W              Art.Nr. 250020
REMS SSG 125 Ø ≤ 125    700 W             Art.Nr. 250120
REMS SSG 180 Ø ≤ 180  1200 W              Art.Nr. 250220
REMS SSG 280 Ø ≤ 280  1300 W              Art.Nr. 250320

Accesorii la comandă: suport pentru banc de lucru; valiză metalică

REMS SSG – sudură cap-la-cap conform DVS!
� Pentru banc de lucru sau la poziţie � Element încălzitor conform DVS � Control
electronic al temperaturii � Acoperire de înaltă calitate din teflon � Temperatură
reglabilă 180–290°C, pre-setat pentru ţevi din PE � Suport de lucru

REMS MSG. Unitate de polifuziune pentru ţevi şi fittinguri din PB, PE, PP, PVDF,
Ø ≤ 125 mm. Temperatura reglabila intre 180–290°C, presetata pentru tevi din
PP la 260°C, cu regulator electronic al temperaturii de inalta finete (EE) sau tem-
peratura reglata pentru tevi din PP la 260°C, cu regulator mecanic al temperaturii
cu o toleranta de +/- 10°C (FM). Unitate de polifuziune la 230 V, stativ de lucru.
Suport pentru banc de lucru (nu şi pentru MSG 25). Fără matriţe. În cutie din
carton.

REMS MSG 25 EE Ø16–25    500 W               Art.Nr .256020
REMS MSG 63 FM Ø16–63  800 W                 Art.Nr .256211
REMS MSG 125 EE Ø16–125 1400 W                 Art.Nr .256320

Accesorii la comandă: Matriţe mamă-tată şi şurub de fixare, suport pentru banc 
de lucru; valiză metalică

REMS MSG – polifuziune conform DVS!
� Pentru banc de lucru sau la poziţie � Element încălzitor conform DVS 
� Acoperire de înaltă calitate din teflon � Temperatura reglabila intre 180–290°C,
presetata pentru tevi din PP la 260°C, cu regulator electronic al temperaturii de
inalta finete (EE) sau temperatura reglata pentru tevi din PP la 260°C, cu regula-
tor mecanic al temperaturii cu o toleranta de +/- 10°C (FM) � Suport de lucru 
� Suport pentru banc de lucru

REMS MSG 63 FM Set. Unitate de polifuziune REMS
MSG 63 FM, Ø ≤ 63 mm, 230 V, 800 W, cu matriţe
mamă-tată şi şurub de fixare pentru Ø 20, 25, 32 mm.
Suport de lucru, suport de banc. În valiză metalică.
Set 20-25-32 Art.Nr.256231

REMS MSG 63 EE Set. Unitate de polifuziune REMS
MSG 63 EE, Ø ≤ 63 mm, 230 V, 800 W, cu matriţe
mamă-tată şi şurub de fixare pentru Ø 20, 25, 32 mm.
Suport de lucru, suport de banc. În valiză metalică.
Set 20-25-32 Art.Nr.256240

REMS SSM 160R Ø 4 0 – 160          Art.Nr . 252020
REMS SSM 160RS Ø 4 0 – 160          Art.Nr . 252025
cu coliere pentru ramificaţii unghiulare

REMS SSM – maşina ideală pentru sudură cap-la-cap!
� Element încălzitor conform DVS � Acoperire de înaltă calitate din teflon 
� Control electronic al temperaturii � Temperatură reglabilă 180–290°C, pre-
setat pentru ţevi din PE � Făţuitor electric � Dispozitiv de aplicare a presiunii de
jonctare � 2 coliere de fixare rapidă cu inserţii, opţional coliere pentru piese de
ramificaţie la 45° � 2 suporţi de ţevă, cu inserţii � Casetă metalică pentru inserţii
� Dispozitiv de transport

REMS SSM. Maşini pentru sudură cap-la-cap pentru ţevi şi fittinguri din PB, PE,
PP, PVDF, Ø 40–315 mm. Ideale pentru instalaţii sanitare, canalizări, coşuri de
fum cu ţevi PVDF. Pentru şantier şi atelier.

REMS SSM 160 R
Ø 40–125 mm ≤ PN 6
Ø 40–140 mm ≤ PN 4
Ø 40–160 mm ≤ PN 3,2

Maşină pentru sudură cap-la-cap, 
element încălzitor 230V / 1200 W, 
făţuitor 230 V / 500 W, inserţii pentru
coliere şi suporţi Ø 40, 50, 56, 63, 75,
90, 110, 125, 140, 160 mm, casetă
metalică pentru inserţii şi coliere. 
Cadru-stativ din ţeavă.

REMS SSM 160K Ø 4 0 – 160             Art.Nr . 252040
REMS SSM 160KS Ø 4 0 – 160             Art.Nr . 252045
cu coliere pentru ramificaţii unghiulare

REMS SSM 160 K
Ø 40– 90 mm ≤ PN 16
Ø 40–110 mm ≤ PN 10
Ø 40–140 mm ≤ PN 6
Ø 40–160 mm ≤ PN 4

Maşină pentru sudură cap-la-cap,
element încălzitor 230 V / 1200 W,
făţuitor 230 V / 500 W, inserţii 
pentru coliere şi suporţi Ø 40, 50,
56, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 
160 mm, bază metalică cu sertar
pentru inserţii şi coliere. 
Stand-cabinet din tablă.
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REMS Picus – caroteză diamantată în loc de daltă.
Uşor, rapid, fără vibraţii.

REMS Picus S1
În beton armat până la Ø 102 (132) mm
În zidărie până la Ø 162 mm

REMS Picus S3
În beton armat până la Ø 152 (200) mm
În zidărie până la Ø 250 mm

REMS Picus S1 Basic-Pack 
Carotieră pentru beton armat până la Ø 102 (132) mm, zidărie până la Ø 162 mm.
Pentru găurire uscată sau cu spălare, cu stativ sau din mână. Maşină de antre-
nare cu conectare la caroteză diamantată prin filet UNC 11/4” tată, G 1/2” mamă,
cu angrenaje fără întreţinere, cu ambreiaj de siguranţă, motor universal 230 V /
1800 W, controler electronic multifuncţional, întrerupător cu reţinere, întrerupător
de protecţie a operatorului (PRCD). Turaţie în sarcină 580 rpm. Alimentator de
apă cu supapă, cuplă rapidă şi conector de 1/2” pentru furtun. Stabilizator.
Dispozitiv de ajutor pentru începere G 1/2” cu burghiu Ø 8 mm, cheie imbus
mărimea 3. Cheie fixă de 32. În valiză metalică.

Art.Nr. 180010

� Carotieră universală pentru lucru uscat sau cu apă, cu stativ sau din mână 
� Poate fi utilizată oriunde, în unghiuri înguste, la faţa zidului � Foarte versatilă
şi eficientă şi pentru oţel beton şi pentru zidărie şi pentru alte materiale � Pentru
treceri de tevi si cabluri, tevi de aerisire, extragere de mostre � Un singur tip de
caroteza diamantata universala pentru toate masinile REMS Picus si pentru
masini de alte fabricatii.

� Maşină compactă, comodă, pentru lucru fără vibraţii, cu caroteză cu coadă
filetată UNC 11/4” tată, G 1/2” mamă � Robustă, pentru şantier � Extra-uşoară,
numai 5,2 kg (Picus S1), respectiv 7,3 kg (Picus S3) � Simplă, rapidă. Ex. 
Ø 62 în 200 mm beton armat numai 3 min � Mâner confortabil şi stabilizator
pentru lucrul din mână � Gât de prindere în stativ Ø 60 mm � Alimentator de
apă pentru găurire cu spălare cu robinet de închidere, cuplă rapidă cu opritor de
apă şi conector de furtun de 1/2” � Rotor de absorbţie praf la găurire uscată, cu
conector pentru aspirator standard, ca accesoriu opţional � Controler electronic
multifuncţional, cu limitator de curent pentru pornire lentă, limitarea turaţiei în gol
pentru reducerea uzurii, a consumului şi a zgomotului şi regulator de turaţie
pentru adaptarea la suprasarcină � Întrerupător cu reţinere � Cablu de 
alimen tare cu întrerupător de protecţie a operatorului integrat (PRCD).

REMS Picus S1 Set 62
REMS Picus S1 Basic Pack cu caroteza universala diamantata UDKB Ø 62 mm.

Art.Nr. 180020

REMS Picus S3 Basic-Pack 
Carotieră pentru beton armat până la Ø 152 (200) mm, zidărie până la Ø 250 mm.
Pentru găurire uscată sau cu spălare, cu stativ sau din mână. Maşină de antre-
nare cu conectare la caroteză diamantată prin filet UNC 11/4” tată, G 1/2” mamă,
cu angrenaje fără întreţinere, cu 3 viteze, cu ambreiaj de siguranţă, motor
universal 230 V / 2200 W, controler electronic multifuncţional, întrerupător cu
reţinere, întrerupător de protecţie a operatorului (PRCD). Turaţie în sarcină 
530 rpm, 1280 rpm, 1780 rpm. Alimentator de apă cu supapă, cuplă rapidă şi
conector de 1/2" pentru furtun. Stabilizator. Cheie fixă de 32. 
În valiză metalică.

Art.Nr. 180011

REMS Picus S1 Set 62 Simplex 
REMS Picus S1 Basic Pack cu caroteza universala diamantata UDKB Ø 62 mm.
Stand de lucru REMS Simplex, cu cheie imbus mărimea 6, cheie fixă de 19, set
de fixare format din 2 ancore M 12 conexpand, 10 ancore M 12 de fixat prin
bătaie, piesă de ajutor pentru ancorele M 12 de bătut, bară filetată M 12 x 65,
piuliţă rapidă, şaibă.

Art.Nr. 180021



Accesorii pentru REMS Picus S1 si REMS Picus S3

Accesorii pentru REMS Picus S2/3,5

REMS Duplex
� Stand robust, stabil, pentru găurire până la Ø 250 mm � Coloană din profil
pătrat din oţel, prelucrat cu precizie, reglabilă continuu până la 45°, cu dublu 
sprijin, pentru a suporta sarcini foarte ridicate � 4 suruburi de reglare pentru 
egalizarea neregularitatilor solului, pentru o pozitie de lucru exacta � Scală 
pentru controlul adâncimii atinse � Colier de prindere pentru maşini cu gât de 
Ø 60 mm � Distanţier pentru găurire peste Ø 142 mm � Sania montată pe 
rulmenţi de presiune pe toate  direcţiile de efort, pentru rezistenţă la solicitări
maxime şi durabilirare crescută � Transmiterea puterii pentru avans prin pinion şi
cremalieră, cu levier  ergo nomic pe ambele părţi � Sania se poate bloca pentru
uşurarea montării carotezei şi transportarea în siguranţă � Placa de bază cu şanţ
pentru garnitura de etanşare � Garnitură şi placă de închidere cu conector de
furtun, pentru cuplarea la un aspirator � Coloană de găurire cu cap de prindere
reglabil pentru montarea standului fie între tavan şi podea, fie între doi pereţi 
� Complet cu set de fixare � Greutate 12,5 kg

REMS Simplex
� Stand robust, comod, pentru găurire până la Ø 220 mm � Coloană din profil
pătrat din oţel, prelucrat cu precizie, reglabilă continuu până la 45°, cu dublu
sprijin, pentru a suporta sarcini foarte ridicate � 4 suruburi de reglare pentru
egalizarea neregularitatilor solului, pentru o pozitie de lucru exacta � Colier de
prindere pentru maşini cu gât de Ø 60 mm � Transmiterea puterii pentru avans
prin pinion şi cremalieră, cu levier ergonomic pe ambele părţi � Sania  alunecă
pe patine din plastic pre-tensionat. Acesta previne orice mişcare  nedorită, 
datorată greutăţii maşinii şi carotei � Complet cu set de fixare � Greutate 9,7 kg

REMS Duplex 300
� Stand robust, stabil, pentru găurire până la Ø 300 mm � Coloană din profil
pătrat din oţel, prelucrat cu precizie, reglabilă continuu până la 45°, cu dublu
sprijin, pentru a suporta sarcini foarte ridicate � 4 suruburi de reglare pentru 
egalizarea neregularitatilor solului, pentru o pozitie de lucru exacta � Scală 
pentru controlul adâncimii atinse � Stand robust, stabil, cu placa de baza
rezistenta la sarcina pentru preluarea masinilor de antrenare cu placa de 
prindere potrivita � Transmiterea puterii pentru avans prin pinion şi cremalieră,
cu levier  ergo nomic pe ambele părţi � Sania se poate bloca pentru uşurarea
montării carotezei şi transportarea în siguranţă � Placa de bază cu şanţ pentru
garnitura de etanşare � Garnitură şi placă de închidere cu conector de furtun,
pentru cuplarea la un aspirator � Manometru pentru presiune � Coloană de 
găurire cu cap de prindere reglabil pentru montarea standului fie între tavan şi
podea, fie între doi pereţi � Complet cu set de fixare � Greutate 16,2 kg

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack 
Carotiera electrica pentru gauriri in fier-beton si zidarie pana la Ø 300 mm.
Pentru gauriri uscate sau cu apa cu stand de sustinere. Masina de antrenare cu
conectare la caroteza diamantata prin filet UNC 11/4” tată, cu angrenaje fara
intretinere, cu doua viteze si ambreiaj alunecator, motor universal de 230 V, 
50–60 Hz, 3420 W, electronica multifunctionala, intrerupator cu retinere, intreru-
pator de protectie a operatorului (PRCD). Turatia in sarcina: 320 rpm, 760 rpm.
Alimentator de apa cu supapa, cupla rapida si conector de ½ pentru furtun.
Cheie fixa de 32. In carton.

Art.Nr. 180012

� Carotieră universală pentru lucru uscat sau cu apă � Poate fi utilizată oriunde,
în unghiuri înguste, la faţa zidului � Foarte versatilă şi eficientă şi pentru oţel
beton şi pentru zidărie şi pentru alte materiale � Pentru treceri de tevi si cabluri,
tevi de aerisire, extragere de mostre � Un singur tip de caroteza diamantata
universala pentru toate masinile REMS Picus si pentru masini de alte fabricatii
� Masina de antrenare foarte puternica pentru gaurire fara vibratii cu caroteza
cu prindere filetata UNC 11/4” tată � Robustă, pentru şantier � Numai 14,4 kg
� Simplă, rapidă. Ex. Ø 62 în 200 mm beton armat numai 3 min � Alimentator
de apa pentru gaurire cu spalare cu robinet de inchidere, cupla rapida cu opritor
de apa si conector de furtun de 1/2” � Controler electronic multifuncţional, cu 
limitator de curent pentru pornire lentă, limitarea turaţiei în gol pentru reducerea
uzurii, a consumului şi a zgomotului şi regulator de turaţie  pentru adaptarea la
suprasarcină � Intrerupator cu retinere � Cablu de alimen tare cu întrerupător de
protecţie a operatorului integrat (PRCD)

REMS Picus S2/3,5
În beton armat până la Ø 300 mm
În zidărie până la Ø 300 mm

Art.Nr.
REMS Simplex
Stand de gaurire pentru gauriri pana la Ø 220 mm.
Pentru REMS Picus S1, REMS Picus S3 
si masini de alte fabricatii.
Complet cu set de fixare. 182000

Dispozitiv pentru absorbtia apei Simplex,
pentru gauriri cu apa pana la Ø 152 mm, 
format din inel de presiune, inel de colectare apa 
cu etansare si garnitura din cauciuc. 182002

Garnituri din cauciuc, 10 buc., 
pentru dispozitivele de colectare apă 182004

Art.Nr.
REMS Duplex
Stand de gaurire reglabil angular, pentru gauriri pana 
la Ø 250 mm. Pentru REMS Picus S1, REMS Picus S3 
si masini de alte fabricatii.
Complet cu set de fixare. 182001

Dispozitiv pentru absorbtia apei Duplex, 
pentru gauriri cu apa pana la Ø 152 mm, 
format din inel de presiune, inel de colectare apa 
cu etansare si garnitura din cauciuc. 182003

Garnituri din cauciuc, 10 buc., 
pentru dispozitivele de colectare apă 182004

Ajutor de începere G 1/2 pt. burghiu Ø 8 mm 180150

Rotor de absorbţie pentru praf, cu conector 
pentru furtun de vacuum 180160



Caroteze diamantate universale REMS
Universale pentru găurire uscată sau cu spălare, pentru lucru cu stand de găurire
sau din mână. Pentru o mare diversitate de materiale, de ex: beton armat, granit,
piatra de calcar, BCA boltari, caramida poroasa, zidarie, asfalt. Conectare cu filet
UNC 11/4 mamă. Adâncime de găurire 420 mm. Proiectată special, cu segmente
diamantate de înaltă calitate, cu concentraţie ridicată de diamante şi adeziv 
special. Rezultate excelente în lucru şi durabilitate foarte mare. Cu segmente 
diamantate ascutite, gata de lucru. In carton.

Ø x adâncime utila x conector                     Nr.segmente    Art.Nr.

UDKB 32 x 420 x UNC 11/4 4 181010
UDKB 42 x 420 x UNC 11/4 4 181015
UDKB 52 x 420 x UNC 11/4 5 181020
UDKB 62 x 420 x UNC 11/4 6 181025
UDKB 72 x 420 x UNC 11/4 7 181030
UDKB 82 x 420 x UNC 11/4 7 181035
UDKB 92 x 420 x UNC 11/4 8 181040
UDKB 102 x 420 x UNC 11/4 8 181045
UDKB 112 x 420 x UNC 11/4 9 181050
UDKB 125 x 420 x UNC 11/4 10 181057
UDKB 132 x 420 x UNC 11/4 11 181060
UDKB 152 x 420 x UNC 11/4 12 181065
UDKB 162 x 420 x UNC 11/4 12 181070
UDKB 182 x 420 x UNC 11/4 12 181075
UDKB 200 x 420 x UNC 11/4 12 181080
UDKB 225 x 420 x UNC 11/4 13 181085
UDKB 250 x 420 x UNC 11/4 14 181090
UDKB 300 x 420 x UNC 11/4 22 181095

Accesorii pentru REMS Picus S1, Picus S3, Picus S2/3,5
Descriere                                                                               Art.Nr.

Rezervor de presiune pentru 8 litri de apă, 
pentru gaurirea in locuri fara apa curenta 182006

Ancore M12 conexpand (pt. zidărie), 
set 10 buc., refolosibile 079006

Ancore M12 pentru bătut (pt. beton), 50 buc. 079005

Piesă de ajutor pentru ancorele M12 de bătut 182050

Set de fixare a standului de găurire bară filetată 
M12 x 65, piuliţă rapidă, şaibă 079010

Bară filetată M12 x 65 079008

Piuliţă rapidă pentru bara filetată 079009

şaibă pentru bara filetată 079007

Nivelă cu alcool, magnetică, cu 3 indicatoare,
pentru poziţionarea tri-dimensională a standului 182009

Art.Nr.
REMS Duplex 300
Stand de gaurire reglabil angular, mobil, 
pentru gauriri pana la Ø 300 mm. 
Pentru REMS Picus S2/3.5 
si masini de alte fabricatii.
Complet cu set de fixare. 182012

Asfalt
Beton armat

Granit
Piatra de 
calcar

BCA 
boltari

Caramida
poroasa

de ex:

Zidarie

Accesorii
Descriere                                                                                Art.Nr.

Inel de desfacere, 
pentru desfacerea usoara a carotezei diamantate 180015

Extensie de adâncime de 200 mm 180155

Adaptor UNC 11/4 exterior – G 1/2 exterior 180052

Adaptor UNC 11/4 exterior – Hilti BI 180053

Piatră de ascuţire pentru caroteze diamantate 079012

Adaptoare pentru folosirea carotezelor diamantate REMS cu masini de alte 
fabricatii sunt disponibile la cerere.

Produse germane de calitate


