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Ar akumulatoru darbināma cauruļu griešanas mašīna

 REMS CENTO 22 V
Griešanai līdz Ø 115 mm. Īpaši ātrs.
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Patents EP 1 782 904  
Ārkārtīgi ātra griešana.  
Taisnstūraina griešana.  
Bez skaidas. Bez ārējās  
grates. Sausa griešana. 

Vācu kvalitātes produkts



8

9

20

13

REMS Cento 22 V – Mobila griešanas un gludapgrie-
šanas ierīce līdz 115 mm diametrā. Ierīce universāli 
piemērojama jebkuriem cauruļu veidiem.

REMS Cento 22 V ir kompakta, mobila, ar akumulatoru darbināma cauruļu griešanas mašīna ātrai, taisnstūrainai  

cauruļu griešanai bez skaidas un ārējas atskarpes. Mašīnu var universāli izmantot plastmasas, metāla un savienošanas 

cauruļu griešanai. Stabila lietā konstrukcija, kas nav pakļauta deformācijai, ļauj veikt taisnstūrainus un ātrus  

griezumus.  REMS Li-Ion 22 V Technology nosaka mērogus ekonomiskas izdevības un lietotāja ērtības ziņā un nodrošina 

lietotājam iespēju ļoti ātri veikt cauruļu griešanu. Piemēram, nerūsējošā tērauda cauruli 54 mm diametrā ierīce  

sagriež tikai 7 sekunžu laikā. Akumulatora tehnoloģija un mazais svars, kas kopā ar akumulatoru sastāda tikai 17,6 kg, 

nodrošina ērtu darbu jebkurā vietā. Darbnīcām un rūpnīcām. Lietošanai būvlaukumos un darbnīcās.  

1  Ideāli piemērota presēšanas  

fitingu sistēmām 

Taisnstūraina griešana, atbilstoši prasībām. 

Bez skaidas, bez skaidas cauruļvadu sistēmā. 

Bez ārējas grates, ārēja grate nebojā apaļo gre-

dzenu. 

Sausa griešana, dzesēšanas smērvielas  

nebojā apaļo gredzenu. 

Ātra griešana, bez kaitīgas karstuma  

ietekmes uz caurules materiālu.

2  Kompakta, mobila, ar akumulatoru darbināma 

cauruļu griešanas mašīna, ātrai, taisnstūrainai 

griešanai bez ārējas atskarpes. Ērta lietošanā 

un viegla, piedziņas mašīna ar akumulatoru  

tikai 17,6 kg. Stabila, nedeformējama lietā kons-

trukcija taisnstūrainai griešanai. 

3  Viegla cauruļu griešana pateicoties speciālās 

konstrukcijas griešanas ratam. 

4  Patents EP 1 782 904  

Dzenams griešanas rats un padeve taisnā  

līnija nodrošina ātru griešanu. 

5  Praktiska padeves svira ar ērtu rokturi un  

trapecveida vītņvārpstu ar adatu gultņiem.  

6  Pateicoties padeves kustības ierobežojumam 

griešanas rats ir aizsargāts no kontakta ar 

skrejriteņiem. 

7  Praktisks rokturis atvieglo pārnešanu.  

8  Pieslēgums pie ārējas/iekšējas grates noņem-

šanas ierīces piedziņai REMS REG 10 – 54 E. 

9  Darbagaldam, karkass vai pārvietojams karkass.  

10 Piedziņas mašīnas lietošanai uz zemes  

var iegādāties alternatīvu padeves sviru.
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11 4 stabili atbalsta veltnīši no rūdītā precīzijas 

tērauda caurules uz lodīšu gultņiem, nodrošina 

nogriežamo cauruļu pagriešanu ar minimālu 

berzi, paredzēti caurulēm 22 – 115  mm diametrā, 

¾ – 4" diametrā, veltnīši izvietoti trapeces veidā, 

nomaināmi. Ārējā diapazonā Ø 22 –115 mm nav 

nepieciešami nekādi iestatīšanas darbi.  

Var griezt caurules ar diametru 8 – 22 mm, 

vienkārši noliecot divus caurules elementu 

s ar diametru 28 × 220 mm uz skrejriteņiem.

12  Piedziņa   

Izturīgs pārvadmehānisms ar lodīšu un adatu 

gultņiem, nav nepieciešama tehniskā apkope. 

Jaudīgs akumulatora motors 21,6 V. Nerūsējošā 

tērauda cauruli 54 mm diametrā sagriež tikai 

7 sekunžu laikā. Ideālais apgriezienu skaits 

84 min-1 optimālajam cauruļu griešanas ātrumam.  

13 Mašīnas stāvokļa kontrole ar piedziņas mašīnas 

pārslodzes aizsardzību pret pārāk augstu 

strāvu, motora temperatūras relejs (NTC) aiz-

sarga novērš pārkarsēšanos, ar elektronisko 

uzlādes līmeņa kontroli un uzlādes līmeņa 

 indikāciju ar 2 krāsu - zaļu/sarkanu gaismas 

diodi.

14 Ar kāju iedarbināms drošības slēdzis  

ergonomiski pareizam un drošam darbam.

15  Li-Ion 22 V Technology 

Litija jonu akumulatori 21,6 V ar 5,0 Ah vai 

9,0 Ah kapacitāti, ilgākam ekspluatācijas  

laikam. Viegli un jaudīgi. Litija jonu akumulators 

21,6 V, 5,0 Ah, ar vienu akumulatora uzlādi var 

veikt apmēram 280 cauruļu nogriešanas operā-

cijas, ar 9,0 Ah – apmēram 520 operācijas  

ar presēšanas fitingu sistēmu caurulēm  

no nerūsējošā tērauda, 22 mm diametrā.  

16 Pakāpeniska uzlādes stāvokļa indikācija  

ar krāsu gaismas diodēm.  

17  Darba temperatūras diapazons no – 10 līdz  

+ 60 °C. Nav atmiņas efekta maksimālajai  

akumulatora jaudai.

18 Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce 100 – 240 V, 

90 W. Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce 

100 – 240 V, 290 W, īsākiem lādēšanas laikiem, 

var iegādāties kā piederumus.

19 Barošana 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A  

patēriņš, darbam no tīkla, 21,6 V litija jonu aku-

mulatora vietā, var iegādāties kā piederumus.

20 REMS griešanas rati 

Vācijas augstākā kvalitāte. Griešanas rati, kas 

pielāgoti REMS Cento 22 V veiktspējas datiem 

un griežamajiem materiāliem, ar dažādu grie-

šanas ģeometriju ātrai griešanai bez ārējas 

grates. Speciāli rūdīts, praksē pārbaudīts,  

izturīgs REMS tērauds, no kāda ir izgatavotas 

griešanas spīles, pagarina lietošanas laiku.

21  REMS grates noņemšanas ierīce 

iekšējas grates noņemšanas ierīce 

REMS REG 28 – 108 caurulēm ar diametru 

28 – 108 mm, ¾ – 4", elektriskai piedziņai  

ar cauruļu griešanas mašīnu  REMS Cento, 

REMS Cento 22 V, var iegādāties kā piederumus. 

Ārējas/iekšējas grates noņemšanas ierīce 

REMS REG 10 – 54 E caurulēm ar diametru 

10 – 54 mm, ½ – 2⅛", elektriskai piedziņai  

ar cauruļu griešanas mašīnu REMS Cento, 

REMS Cento 22 V, var iegādāties kā piederumus. 

22 Marķēšanas ierīce  

Marķēšanas ierīce fitingu iebīdīšanas dziļuma 

marķēšanai uz caurulēm, var iegādāties kā  

piederumus.



REMS Cento 22 V
REMS Cento 22 V Basic. Ar akumulatoru darbināma cauruļu griešanas mašīna ātrai, taisnstū-

rainai cauruļu griešanai, caurulēm 8 – 115 mm diametrā, gludapgriešana. Presēšanas fitingu 

sistēmu caurulēm no nerūsējošā tērauda, C tērauda, vara, ar diametru 8 – 108 mm. Tērauda  

caurulēm EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, čuguna caurulēm (SML) EN 877 

(DN 19522) DN 50 – 100, plastmasas caurulēm SDR 11, sieniņas biezums s ≤ 10 mm, diametrs 

10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", savienošanas caurules, diametrs 10 – 110. Ar bezapkopes darbību, spēcīgu 

akumulatora piedziņas motoru 21,6 V. Apgriezienu skaits 84min-1. Mašīnas stāvokļa kontrole  

ar pārslodzes aizsardzību, temperatūras uzraudzība, uzlādes līmeņa kontrole. Padeves ruļļi no 

cietinātas precīzijas tērauda caurules, Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Drošības kājas slēdzis. Litija jonu 

akumulators 21,6 V, 5,0 ar, ātrās uzlādes lādētājs akumulatoriem 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. 

Gredzenatslēga. Bez griešanas diska. Darbagaldam, karkass 0vai pārvietojams karkass.  

Kartona kārbā.

  Art. Nr. 845002 R220#  

Piederumi
REMS REG 10 – 54 E.   

Ārējas/iekšējas grates noņemšanas ierīce.  Art. Nr. 113835 R#   

REMS REG 28 – 108 , Cauruļu iekšējās grātes noņemšanas ierīce  

caurulēm ar Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Elektriskajai griezes piedziņai  

ar cauruļu griešanas mašīnas REMS Cento, REMS Cento 22 V  

griešanas rata palīdzību (ar REMS griešanas ratu, preces  

nr. 845050 vai 845053).  Art. Nr. 113840 R#   

Balstenis    Art. Nr. 849315 R#   

Balstenis, pārvietojams  Art. Nr. 849310 R#   

REMS Jumbo E   Art. Nr. 120240 R#   

REMS Jumbo   Art. Nr. 120200 R#   

REMS Herkules 3B , 3 kāju  Art. Nr. 120120 R#   

REMS Herkules Y , saspiedējierīce darbagaldam  Art. Nr. 120130 R#   



www.rems.de @remstools
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Piederumi
Litija jonu akumulators 21,6 V, 5,0 Ah    Art. Nr. 571581 R22#  

Litija jonu akumulators 21,6 V, 9,0 Ah    Art. Nr. 571583 R22#  

Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce  

100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W   Art. Nr. 571585 R220#  

Akumulatoru ātrās uzlādes ierīce  

100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W   Art. Nr. 571587 R220#  

Barošana 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A ,  

darbam no 230 V tīkla, 21,6 V litija jonu akumulatora vietā  Art. Nr. 571578 R220#  

Padeves svira  ar atsperes šķelttapu piedziņas  

mašīnas lietošanai uz zemes  Art. Nr. 845218 R#  

REMS griešanas rats Cu-INOX  presēšanas fitingu  

sistēmu caurulēm, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda,  

C-tērauda, vara  Art. Nr. 845050 R#  

REMS griešanas rats Cu  speciāli paredzēts presēšanas  

fitingu sistēmu caurulēm no vara  Art. Nr. 845053 R#   

REMS griešanas rats St   

tērauda un lietā metāla caurulēm (SML)   Art. Nr. 845052 R#   

REMS griešanas rats V  plastmasas un savienošanas  

caurulēm, sieniņas biezums s ≤ 10 mm   Art. Nr. 845051 R#   

REMS griešanas rats C-SF  speciāli paredzēts  

presēšanas fitingu sistēmu / spraudfitingu sistēmu  

caurulēm no C tērauda, vienlaicīgi izgatavojot fāzīti.  Art. Nr. 845055 R#   

Caurules balsts 1 , ar regulējamu augstumu, caurulēm  

40 – 110  mm diametrā, 1½ – 4" diametrā, vadot piedziņas  

mašīnu ar padeves sviru uz grīdas  Art. Nr. 845220 R#   

Skrejritenis, 4 gab. komplekts ,  

Skrejritenis, 4 gab. komplekts  Art. Nr. 845118 R#   

Skrejritenis INOX, 4 gab. komplekts ,  

no nerūsējošā precīzijas tērauda caurules  Art. Nr. 845110 RINOX#   

Marķēšanas ierīce  fitingu iebīdīšanas dziļuma  

marķēšanai uz caurulēm. Priekš REMS Cento,  

REMS Cento 22 V.  Art. Nr. 845530 R#   

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   

ar akumulatoru darbināms LED celtniecības lukturis  Art. Nr. 175210 R220#  

Pārdošana tikai specializētajos  
veikalos.

REMS GmbH & Co KG
Iekārtu un instrumentu ražotājs 
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de

Pārstāvis Baltijas valstīs / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis
Mob. tel. +370 616 20082
e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Mājaslapa: www.rems.de


