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Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės

 REMS CENTO 22 V
Mobilus pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Labai greitai.
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Patentas EP 1 782 904  
Labai greitai. Stačiu kampu.  
Be drožlių. Be išorinių  
užvartų. Sausai. 

Kokybiškas vokiškas gaminys
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REMS Cento 22 V – mobilus pjauti ir užvartoms 
šalinti iki Ø 115 mm. Universaliai naudojamas 
daugeliui vamzdžių rūšių.

„REMS Cento 22 V“ yra kompaktiškas, kilnojamasis, akumuliatorinis vamzdžių pjovimo prietaisas, kuriuo  

vamzdžiai supjaustomi greitai, stačiais kampais, be drožlių ir išorinių užvartų. Staklės universaliai naudojamos 

plastikiniams, metaliniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams pjauti. Stabili, nepersisukanti ketinė konstruk

cija užtikrina statmeną ir greitą pjūvį. REMS ličio jonų 22 V technologija nustato ekonomiškumo ir patogumo  

vartotojui standartus ir suteikia naudotojui galimybę pjauti ypač greitai, pvz., Ø 54 mm nerūdijančiojo plieno 

vamzdis perpjaunamas tik per 7 s. Akumuliatoriaus technologija ir tik 17,6 kg svoris, įskaitant akumuliatorių, 

užtikrina paprastą, sklandų darbą bet kurioje vietoje. Dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje 

ir dirbtuvėse.

1  Puikiai tinka presuojamųjų jungčių  

sistemoms 

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis  

reikalavimus. 

Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių 

Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti 

sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis. 

Pjauna sausai, aušinamieji tepalai nepažeidžia 

sandarinimo žiedo. 

Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas 

vamzdis.

2  Kompaktiškos, mobiliosios akumuliatorinės 

vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui 

stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios  

ir lengvos, pavara su akumuliatoriumi sveria  

tik 17,6 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė 

konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. 

3  Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva 

pjauti vamzdžius. 

4  Patentas EP 1 782 904  

Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė 

pastūma sparčiam pjovimui 

5  Lengva pastūma naudojant patogią,  

patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį  

su adatiniais guoliais. 

6  Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo  

su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. 

7  Praktiška rankena lengvam transportavimui. 

8  Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų  

šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. 

9  Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui.  

10 Pavarai ant grindų valdyti tiekiama alternatyvi 

pastūmos rankena, žr. priedus.
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11 4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto 

precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti  

be didelių nuostolių dėl trinties perduoti suki

mosi momentą pjaunamiems vamzdžiams 

Ø 22 – 115 mm, Ø ¾–4", išdėstytais trapecijos 

forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui 

Ø 22 − 115 mm nereikalingi nustatymo darbai. 

Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamz

džio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių Ø 8 − 22 mm 

pjovimas, uždedant dvi Ø 28 × 220 mm vamzdžio 

dalis ant kreipiamųjų ritinėlių.

12  Pavara  

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir ada

tiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės 

priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 

1200 W. Galingas 21,6 V akumuliatorinis variklis, 

pavyzdžiui, nerūdijantįjį plieninį vamzdį Ø 54 mm 

nupjausite vos per 7 sek. Idealus sūkių skaičius 

84 min1. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. 

13  Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros 

apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, 

su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina 

 variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė 

(NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės 

sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) 

šviesos diodu.

14 Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam  

ir saugiam darbui.

15  Ličio jonų 22 V technologija. 

Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumu

liatorius 21,6 V su 5,0 Ah arba 9,0 Ah talpa,  

užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvumas ir galia. 

Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah skirtas 

Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų 

maždaug 280iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio 

pjūvių, 9,0 Ah skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų 

sujungimų sistemų maždaug 520iai nerū

dijančiojo plieno vamzdžio pjūvių su vienu  

akumuliatoriaus įkrovimu. 

16 Pakopinis baterijos įkrovos lygio indikatorius  

su spalvotais šviesos diodais.

17  Temperatūros kontrolė krovimo proceso metu. 

Darbinės temperatūros sritis: nuo – 10 iki 

+ 60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai  

akumuliatoriaus galiai.

18 Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 

90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 

100 – 240 V, 290 W, skirtas trumpesniam  

įkrovimui, kaip priedas.  

19 Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A  

naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio 

jonų akumulia toriaus 21,6 V, kaip priedas.

20 REMS pjovimo ratukai 

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento 22 V 

darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms 

medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su  

skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai 

pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, 

pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegi

mo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo  

trukmę. 

21  REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis 

Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis 

REMS REG 28 – 108 vamzdžiams, kurių 

Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", elektrinei pavarai  

naudojant vamzdžių pjovimo stakles  

REMS Cento, REMS Cento 22 V, tiekiamas kaip 

priedas. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų  

šalinimo įrankis REMS REG vamzdžiams,  

kurių Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", elektrinei  

pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles 

REMS Cento, REMS Cento 22 V, tiekiamas  

kaip priedas.

22 Žymėjimo prietaisas  

Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir 

vamzdžių įstūmimo gylį, tiekiamas kaip priedas.



REMS Cento 22 V
REMS Cento 22 V Basic. Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm vamzdžiams 

sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams  

iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8 – 108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 

(DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) 

DN 50 – 100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", 

daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduk

toriumi, galingu 21,6 V akumuliatoriumi, sūkių skaičius 84 min1. Mašinos būsenos kontrolės sis

tema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. 

Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Apsauginis  

kojinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah talpos, spartusis įkroviklis 100 – 240 V, 

50 – 60 Hz, 90 W. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. 

Kartoninėje dėžėje.

  Gam. Nr. 845002 R220#  

Priedai
REMS REG 10 – 54 E.   

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis.  Gam. Nr. 113835 R#   

REMS REG 28 – 108 , vidinių vamzdžio užvartų šalinimo  

įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4, elektrinei  

sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku  

REMS Cento, REMS Cento 22 V (su REMS pjovimo ratuku,  

gam. Nr. 845050 arba 845053).  Gam. Nr. 113840 R#   

Pastovas   Gam. Nr. 849315 R#   

Vežimėlis  Gam. Nr. 849310 R#   

REMS Jumbo E   Gam. Nr. 120240 R#   

REMS Jumbo   Gam. Nr. 120200 R#   

REMS Herkules 3B , trikojis vamzdinis stovas  Gam. Nr. 120120 R#   

REMS Herkules Y , gnybtai darbastaliui  Gam. Nr. 120130 R#   
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Priedai
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah  Gam. Nr. 571581 R22#  

Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah  Gam. Nr. 571583 R22#  

Spartusis akumuliatorių įkroviklis  

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

Spartusis akumuliatorių įkroviklis  

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

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

maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V  Gam. Nr. 571578 R220#  

Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai  

 ant grindų valdyti.  Gam. Nr. 845218 R#  

REMS pjovimo ratukas Cu-INOX   

presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams  

iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno  Gam. Nr. 845050 R#  

REMS pjovimo ratukas Cu  specialiai variniams  

presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams  Gam. Nr. 845053 R#   

REMS pjovimo ratukas St   

plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)   Gam. Nr. 845052 R#   

REMS pjovimo ratukas V   

plastikiniams ir daugias luoksniams vamzdžiams,  

sienelės storis s ≤ 10 mm   Gam. Nr. 845051 R#   

REMS pjovimo ratukas C-SF  specialiai skirtas  

presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių  

sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti,  

tuo pačiu metu formuojant nuožulą.   Gam. Nr. 845055 R#   

1 vamzdžio atrama,  reguliuojamo aukščio,  

Ø 40–110 mm, Ø 1½–4” vamzdžiams, pavarai valdyti  

su pastūmos svirtimi ant pagrindo  Gam. Nr. 845220 R#   

Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt. ,  

iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio  Gam. Nr. 845118 R#   

Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt.,   

iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio  Gam. Nr. 845110 RINOX#   

Žymėjimo prietaisas,  skirtas žymėti movų ir  

vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento,  

REMS Cento 22 V  Gam. Nr. 845530 R#   

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   

akumu liatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius  Gam. Nr. 175210 R220#  

Parduodama tik per specializuotas 
parduotuves.

REMS GmbH & Co KG
Mašinų ir įrankių gamykla
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 17070
Telefax +49 (0)7151 1707150
www.rems.de

Gamyklos atstovas Pabaltijo šalyse / 
Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis
Mobil tel. +370 616 20082
email: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Internet: www.rems.de


