
24

REMS eva
Ruční závitnice
s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami

Rozsah dodávky
REMS eva Set. Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. 
Pro trubkové závity ⅛ – 2”, 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1”.  
Pro pravé i levé závity. 1 ráčna pro veškerý rozsah řezání. Rychlovyměnitelné  
závitořezné hlavy se závitořeznými čelistmi na kónické trubkové závity ISO 7-1, 
DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. na závity elektroinstalačních tru-
bek podle DIN EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu nebo  
v kartonové krabici.

Označení/Velikost Obj.č.
REMS eva Set v kufru z ocelového plechu
R ½ -¾ -1 520014
R ½ -¾ -1-1¼ 520015
R ⅜ -½ -¾ -1-1¼ 520013
R ½ -¾ -1-1¼ -1½ - 2 520017
R ⅜ -½ -¾ -1-1¼ -1½ - 2 520016
M 16 - 20 - 25 - 32 (M × 1,5) 520010

M 20 - 25 - 32 - 40 (M × 1,5) 520009
REMS eva Set v kartonové krabici
R ½ - ¾ 520008
R ½ - ¾ -1 520004
R ⅜ -½ - ¾ -1-1¼ 520003

REMS eva Sety pro levé a pro pravé a levé závity a pro NPT-závity lze dodat.

pravé levé

Osvědčená kvalitní závitnice s vynikajícími řezacími 
vlastnostmi.

Trubkové závity ⅛ – 2”, 16 – 50 mm
Šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1”
Druhy závitů viz. str. 30, 31.

REMS eva – instalatérova závitnice. 
Velmi lehké nařezávání a řezání závitů. 
Ráčna z oceli, potažená silnou vrstvou plastu.  
Pouze jeden druh rychlovyměnitelných závitořezných  
hlav. Kvalitní nerezové závitořezné čelisti.
Výhoda systému
Velký rozsah řezání až do 1¼” a do 2” jen s jednou ráčnou. Jen jeden druh  
malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav a jen jeden  
druh řezných čelistí. Stejné rychlovyměnitelné závitořezné hlavy pasují do  
všech závitnic REMS a do vhodných závitnic jiných výrobců. Proto jednoduché, 
nákladově výhodné skladování. Není možná záměna.

Ráčna
Obzvláště stabilní. Ráčna z oceli, potažená silnou vrstvou plastu pro příjemnou 
práci. Povrch plastové rukojeti je drsný, neklouže v ruce a dobře se drží. Jedno-
duché přenastavení směru ráčny. Perfektní, bezpečná poloha rychlovyměnitel-
ných závitořezných hlav, které lze jednoduše a rychle nasazovat a vyndávat.

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné 
hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké  
nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí.  
Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro  
odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet  
a výsledný závit je čistý. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S pro řezání  
trubkových závitů na těžko přístupných místech (strana 25).

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií 
břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závi-
tořezné čelisti se vyrábějí z odolné, speciálně kalené speciální oceli, zaručující 
extrémně dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. 
Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně  
nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, 
nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 2” (strana 48).

Příslušenství

Označení Obj.č.
Ráčna pro celý pracovní rozsah 522000

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy S viz. str. 25.
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné 
čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky viz. str. 30 – 31.
Kufr z ocelového plechu s vložkou  
pro REMS eva ⅜ – 2” 526050
Závitořezné oleje viz. str. 49.
Nippelspanner ⅜ – 2”� viz. str. 48.

Kvalitní německý výrobek


