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REMS Hurrican Elektrický vyhrdlovač

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Kompaktní elektrický přístroj se silným výkonem 
pro racionální výrobu T-odboček pro instalaci trubek 
bez tvarovek.
Tvrdé a měkké měděné trubky Ø 10 – 22 mm
 Ø ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – vyrobte si T-odbočky sami.
Nákladově výhodné. I na již položených trubkách.
Výhoda systému
Pouze jeden druh vyhrdlovacích nástrojů pro REMS Hurrican H, REMS Hurrican 
a REMS Twist/Hurrican. Jednoduché, nákladově výhodné skladování. Nemůže 
dojít k záměnám.

Přednost v úspoře nákladů
Žádné náklady na T-odbočky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, 
Přednost v úspoře nákladů
Žádné náklady na T-odbočky, skladování, pořizování. Šetříte pájená místa, 
Přednost v úspoře nákladů
pájecí materiál a pracovní čas. Zvýšená bezpečnost díky menšímu množství 
spojení trubek.

Konstrukce
Kompaktní, praktický, lehký. Použitelný kdekoli, volně z ruky, i na již položených  
trubkách. Vrtací hlava pro přesné navrtání bez důlku, doraz hloubky vrtání 
odpovídající velikosti T-odbočky. Držák nástrojů pro uchopení vyhrdlovacího 
nářadí. Vačkové kleště pro ohraničení hloubky zasunutí odbočkové trubky.

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

(spínač, kterým se „přidává plyn“).

Vyhrdlovací nástroje
Speciální konstrukce vyhrdlovacích nástrojů umožňuje rovnoměrné, centrické 
vyhrdlování bez otřepů a vrubů. Díky tomu není potřeba provádět žádné 
následné operace.

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

Rozsah dodávky
REMS Hurrican Set. Elektrický vyhrdlovač trubek na tvrdé a měkké měděné 
trubky Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pohonná jednotka s šestihranným 
unášečem, převody nevyžadujícími údržbu, univerzálním motorem 230 V, 
50–60 Hz, 600 W, s extra silným kroutivým momentem pravého a levého běhu 
při nízkých otáčkách. Bezpečnostní spínač. Plynulé, elektronické řízení otáček 
(spínač, kterým se „přidává plyn“). Přidržovač. Držák nástrojů, vrtací hlava, 
vačkové kleště, mazací tuk. Vyhrdlovací nástroje volitelně na trubky v mm nebo 
palcích. V pevném kufru z ocelového plechu. 
Označení Obj.č.
Set 12-15-18-22 151000 R220

Set 12-14-16-18-22 151010 R220

Set ⅜-½-⅝-¾-⅞" 151002 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.

PříslušenstvíPříslušenství

Označení Trubky Ø mm/palce Obj.č.
Vyhrdlovací nástroj 10 151105 R

12 151110 R

14 151120 R

15 151125 R

16 151130 R

18 151140 R

20 151145 R

22 151150 R

⅜" 151155 R

½" 151160 R

⅝" 151165 R

¾" 151170 R

⅞" 151175 R

REMS Twist/Hurrican pohonný stroj  
s držákem 151401 R220

Držák nástrojů 151200 R

Vrtací hlava 151210 RMM

Vačkové kleště 151230 R

Mazací tuk  (balení) 151240
Kufr z ocelového plechu  s vložkou 151600


