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Stærk notsikkemaskine til hurtig, økonomisk noting 
af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkler-
anlæg, boilerrum, industri og bjergværksdrift. 
Til byggeplads og værksted.
Stålrør DN 25 – 300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

REMS Collum RG – elektrisk notsikning indtil 12". 
Hurtig og økonomisk. Fremføring af trykrullen 
med oliehydraulisk trykcylinder.
Konstruktionsmåde
Robust, kompakt, konstruktion velegnet til byggepladser. Fordelagtige mål, fordel-
agtig vægt, notsikkeforsats med drivmaskine kun 31 kg. Til arbejdsbord. Understel 
eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal 
arbejdshøjde.

Drift
Kraftig og hurtig, f.eks. notsikning af 6" stålrør med REMS Collum RG på kun 
52 s. Stabilt, kompakt gear, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universal-
motor (REMS Collum RG og REMS Collum RG 2 Compact) eller 1700 W 
uni versalmotor (REMS Collum RG 2) til intensiv brug ved store dimensioner. 
Sikkerheds-vippekontakt. Sikkerhedsfodpedal med hunstik til ergonomisk 
arbejde som tilbehør.

Notsikkemaskine forsats
Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndte-
ring, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring 
af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstille-
ligt notdybdeanslag med fi nindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

Notruller
De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til 
trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast 
– med resultat – præcise noter. Notruller i sejthærdet, specialhærdet stål sikrer 
ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejds-
område DN 25 – 300, 1 – 12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtryk rulle) 
til kobberrør 54 – 159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i 
sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 2 – 6" og 
8 – 12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

Materialeunderstøttelse 
Superstabil materialeunderstøttelse REMS Herkules XL 12” til rør op til 12” 
(side 102).

REMS Collum RG Notsikkemaskine

Understel, kørbart (tilbehør)

TilbehørTilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
Understel 849315 R
Understel, kørbart 849310 R
Sikkerhedsfodpedal med hunstik 347010 R220
REMS Herkules  materialestøtte, se side 102.
Notruller  og yderligere tilbehør – se side 50. Notruller  og yderligere tilbehør – se side 50. Notruller 

Herkules 3B (tilbehør)

Leveringen omfatter
REMS Collum RG. Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkob-
lingssystemer DN 25 – 300, 1 – 12". Notsikkemaskine forsats, hånd-hydraulikpumpe. 
Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, 
modtryksrulle) 2 – 6", unbrakonøgle. Drivmaskine med vedligeholdelsesfrit gear, 
stærk universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, sikkerheds-vippekontakt, 
Overbelastningssikring. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.
Beskrivelse Udførsel Art.-nr.
Collum RG Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 

1200 W, Overbelastningssikring. 
29 min-1 347006 R220

Collum RG 2 Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 
1700 W. 28 min-1 347008 R220

Collum RG 2 
Compact

Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 
1200 W, Overbelastningssikring. 
26 min-1 347009 R220

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.


