AKCIJSKA PONUDBA
Kvaliteten nemški proizvod

Kvaliteten nemški proizvod

BREZ
PLAČNO*

le 2,4 kg

le 2,6 kg

BREZ
PLAČNO*

REMS Mini-Press 14 V ACC Li-Ion Basic-Pack

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Super ponudba!*

Super ponudba!*

Pri nakupu enega REMS Mini-Press ACC
Basic-Pack boste prejeli 3 stiskalne klešče
V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Pri nakupu enega REMS Mini-Press S 22 V ACC
Basic-Pack boste prejeli 3 stiskalne klešče
V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Akumulatorska radialna stiskalnica z avtomatsko blokado po končanem postopku stiskanja
(prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". V kovčku L-Boxx.
Št. izdelka 578012 R220 1.515,85 (vključno s 3x stiskalne klešče)

€

Št. izdelka 578X11

1.119,–

Kvaliteten nemški proizvod

Št. izdelka 578X10 €

1.399,–

Kvaliteten nemški proizvod

BREZ
PLAČNO*

le 4,3 kg

REMS Akku-Press 14 V ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica z avtomatskim povratnim tekom po končanem postopku
stiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10  – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".
Š
 t. izdelka 571014 R220 1.675,85 (vključno s 3x stiskalne klešče)

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Akku-Press ACC Li-Ion
Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne klešče
V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 571X03115900 R220 €

Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev
Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". V kovčku L-Boxx.
Št. izdelka 578016 R220 € 1.769,85 (vključno s 3x stiskalne klešče)

1.325,–

BREZ
PLAČNO*

le 3,2 kg

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom in nadzorom stiskalnega
pritiska za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". V kovčku L-Boxx.
Št. izdelka 576011 R220 € 1.870,–

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Akku-Press 22 V ACC
Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne klešče
V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.
115900 R220

€

1.699,–

Garancijski pogoji in registriranje za podaljšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.

1) 

Akcija traja do 31.07.2022. Vse cene so brez DDV.

a
Promocij

Kvaliteten nemški proizvod

Kvaliteten nemški proizvod

le 4,7 kg

le 4,7 kg

BREZ
PLAČNO*

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica z avtomatsko blokado po končanem postopku
stiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".
V kovčku L-Boxx.
Št. izdelka 577010 R220 1.475,85 (vključno s 3x stiskalne klešče)

BREZ
PLAČNO*

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Električna radialna stiskalnica za izdelavo cevnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".
Št. izdelka 572111 R220 € 829,–

Super ponudba!*

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Power-Press ACC
Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne
klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

€

Št. izdelka 577X04

1.275,–

Pri nakupu enega paketa REMS Power-Press SE
Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne
klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

€

Št. izdelka 572X02

899,–

Sistem s štirimi možnostmi uporabe!
Idealen za instalaterja.
Kvaliteten nemški proizvod

Regulacija hitrosti (Patent EP 2 085 191)
Elektronika za regulacijo hitrosti števila vrtljajev poskrbi, da bo
predizbrano število vrtljajev konstantno tudi pod obremenitvijo.

REMS Picus SR Set Titan

Električni diamantni vrtalni stroj za jedrovanje z regulacijo hitrosti. Za jedrovanje v beton, armirani beton do ≤ Ø 162 (200) mm, zid in druge materiale do ≤ Ø 250 mm. Za suho
in mokro vrtanje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtalnega stojala. Pogonski stroj z vrtalno
krono - priključni navoj UNC 1¼ zunanji, G ½ notranji, dvostopenjsko gonilo, ki ga ni potrebno vzdrževati z varnostno drsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W.
Brezstopenjska elektronska regulacija števila vrtljajev 250 min -1 do 500 min -1 (1. stopnja)
oz. 600 min -1 do 1200 min -1 (2. stopnja), zaščita pred pregrevanjem. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno
zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD).
Priprava za dovod vode, z nastavljivim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitev
vode in priključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Distančni kos, set. Univerzalni ključ SW 32.
V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Stojalo za vrtanje REMS Titan skupaj s setom za
pritrditev v zid in beton. Brez diamantnih vrtalnih kron za jedrovanje.
Št. izdelka 183022 R220 € 2.639,40

€

REMS Amigo – najmanjše, najlažje,
najmočnejše in najhitrejše do 1¼".

REMS Amigo Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼

Električni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje
⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, navoje sornika 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desni in levi navoj. Pogonski
stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, zmogljivim univerzalnim motorjem 230 V,
50 – 60 Hz, 1200 W, varnostnim stikalom na dotik, z avtomatsko prestavitvijo grafitne ščetke pri izbiri smeri vrtenja za povečanje zmogljivosti. Konica sprejema do 1800 W. Desni
in levi tek, preobremenitvena zaščita. Podporni lok za obe smeri vrtenja. REMS eva hitro
zamenljive rezalne glave za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
R ½ - ¾ - 1 - 1¼ desno. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.
Št. izdelka 530020 R220 € 940,–

€
Akcija traja do 31.07.2022. Vse cene so brez DDV.

699,–

REMS Amigo 2 – izjemno velika moč do 2".

REMS Amigo 2 Set R ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2

Električni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje ⅛ – 2",
16 – 50 mm, navoje sornika 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desni in levi navoj. Pogonski stroj z gonilom
brez potrebe po vzdrževanju, zmogljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W,
varnostnim stikalom na dotik, z avtomatsko prestavitvijo grafitne ščetke pri izbiri smeri
vrtenja za povečanje zmogljivosti, desni in levi tek. Podporni lok za obe smeri vrtenja.
REMS eva hitro zamenljive rezalne glave za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226
(DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.
Št. izdelka 540020 R220 € 1.490,–

Garancijski pogoji in registriranje za podaljšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.

1) 

1.989,–

€

1069,–

REMS Cobra – čiste cevi –
enostavno in hitro.
Kvaliteten nemški
proizvod

Hitri obračalnik z delnimi spiralami za delovne dolžine
do 70 m. Učinkovito centrifugiranje in rezkanje
do 740 min-1.
Zaprto pogonsko vreteno ščiti motor in pogon pred
umazanijo in vodo.

REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Električni stroj za čiščenje cevi Ø 20 – 150 mm. Pogonski stroj z gonilom z zobatim jermenom, ki ga ni potrebno vzdrževati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, levi in desni
tek, vodilna gibka cev. Zaščitno stikalo (PRCD). 5 delne spirale 16  ×  2,3 m v spiralni košari,
ravni sveder 16, kijasti sveder 16, ozobljeni listni sveder 16/25, rezalec spirale 16, 5 delnih
spiral 22  ×  4,5 m v spiralni košari, ravni sveder 22, povratni sveder 22, lijačni sveder 22,
ozobljeni križni listni sveder 22/35, spiralni rezalec 22/32, 2 para rokavic za upravljanje,
zaboj iz jeklene pločevine za vsak set orodja. V kartonu.
Št. izdelka 172012 R220 € 1.980,–

€

Visoka hladilna zmogljivost,
npr. jeklena cev ¾"
v samo 9 min*.

1.289,–

do

2"

Kvaliteten nemški proizvod

le 1,9 kg

Kvaliteten nemški proizvod
*Temperatura okolice/vode pribl. 18°C.

REMS Frigo 2 F - Zero Set

Električna naprava za zamrzovanje cevi z zaprtim krogotokom hladilnega sredstva.
Za jeklene, bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Hladilni agregat
230 V, 50 Hz, 430 W, dolžine 2,5 m, 2 gibki cevi za hladilno sredstvo, 2 vpenjalna trakova,
2 LCD-digitalni termometer, razpršilka. Pribor za Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V stabilnem
ohišju iz jeklene pločevine. V kartonu.
Št. izdelka 131012 R220 € 1.579,–

€

1.039,–

REMS Nano Basic-Pack

Električni rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10 – 40 mm, brez zunanjega
srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm,
bakra Ø 10 – 35 mm. Večplastne cevi Ø 10 – 40 mm. V nosilni torbi.
Št. izdelka 844010 R220 € 449,–

€

1200 W
le 17 kg

500 W
le 17,6 kg

Kvaliteten nemški proizvod

Kvaliteten nemški proizvod

BREZ
PLAČNO*

385,–
BREZ
PLAČNO*

REMS Cento Basic

REMS Cento 22 V Basic

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

Stroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8 – 115 mm, brez zunanjega srha.
Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8 – 108 mm.
V kartonu.
Št. izdelka 845001 R220 € 1.249,–

Vrednost € 94,30

Št. izdelka 845X02 R220
Akcija traja do 31.07.2022. Vse cene so brez DDV.

€

1.099,–

Akumulatorski rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8–115 mm, brez zunanjega
srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8 – 108 mm.
Za delavnično mizo ali podstavek. V kartonu.
Št. izdelka 845002 R220 € 1.750,–

Vrednost € 94,30

Št. izdelka 845X04 R220

€

1.399,–

REMS E-Push 2 – električno polnjenje in preizkušanje.
Armirana visokotlačna gibka cev prepreči
popačenje merilnega rezultata.
Sesalna cev s sesalnim filtrom.
Visoko zmogljiva batna črpalka.
Visoka črpalna zmogljivost 7 l/min.
Nastavljiva omejitev tlaka.

REMS Calc-Push

Električna črpalka za učinkovito odstranjevanje vodnega kamna cevovodov in posod, npr.
pretočnih grelnikov, grelnikov, zalogovnikov tople in mrzle vode, toplotnih izmenjevalnikov,
grelnih in hladilnih sistemov. Črpalna količina ≤ 30 l/min, uporabna prostornina posode 21 l.
Enota črpalke s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 165 W. Črpalni tlak ≤ 0,1 MPa/
1,0 bar/15 psi. Črpalna višina ≤ 10 m. 2 kosa fleksibilne PVC-mrežne gibke cevi ½",
dolžine 2,3 m, z vijačnimi zvezami na gibkih ceveh z notranjimi navoji Rp ½" in zapirali.
2 kosa dvojnih mazalk ⅜" – ½", 2 kosa dvojnih mazalk ½" – ¾". V kartonu.
Št. izdelka 115900 R220
€ 740,–

Do razprodaje zalog!

115900 R220

€

439,–

Do 60 bar. 1300 W.
Samosesalna.

REMS E-Push 2

Električna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, za preizkus tlaka in
tesnjenja cevnih sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi, z nastavljivo omejitvijo tlaka.
Črpalni agregat s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 1300W. Sesalna cev dolžine
1,5 m s priključkom ½". Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom ½".
Preprečevalec povratnega toka. V kartonu.
Št. izdelka 115500 R220 € 799,–

€

635,–

REMS Secco 80 Set

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno uporabo. Za sušenje
prostorov, za razvlaževanje kletnih prostorov idr. ter za sušenje npr. betona, sten, ometa,
estriha. Hladilni agregat z rotacijskim kompresorjem in kondenzacijskim motorjem 230 V,
50 Hz, 1200 W, z avtomatskim sistemom odtaljevanja z vročim plinom, za trajno obratovanje.
Zelo tiho delovanje. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronska krmilna enota z osvetljenim displejem 3" in funkcijo Memory. Elektronski higrostat,
števec obratovalnih ur, števec porabe toka. Zračni filter. V stabilnem ohišju iz jeklene
pločevine na premičnem podstavku iz jeklene cevi z velikimi tekalnimi kolesi. V kartonu.
Št. izdelka 132010 R220 € 1.850,–

€

1.355,–

REMS Solar-Push K 60

Električna polnilna in izpiralna enota za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanje zaprtih sistemov. Črpalna količina ≤ 36 l/min, volumen posode 30 l. S centrifugalno
črpalko, temperaturno obstojna pri trajni obremenitvi ≤ 60°C. Črpalni tlak ≤ 0,55 MPa/
5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kosa fleksibilnih, prosojnih PVC
gibkih cevi z mrežasto tkanino ½" T60, vsaka dolžine 3 m, temperaturno obstojni ≤ 60°C.
Na stabilnem podnožju iz jeklenih cevi s tekalnimi kolesi, napolnjenimi z zrakom. V kartonu.
Št. izdelka 115312 R220 € 829,–

€

TRGOVINE PO SLOVENIJI

IZOLA, Polje 9C, SI-6310 Izola, Tel: 05 663 06 90, e-mail: izola@ika.si
LAŠKO, Celjska cesta 25, SI-3270 Laško, Tel: 03 734 33 50, e-mail: lasko@ika.si
LJUBLJANA, Zaloška cesta 159, SI-1000 Ljubljana, Tel: 01 547 23 90, e-mail: ljubljana@ika.si
KRŠKO, Ulica MDB 8, SI-8273 Leskovec pri Krškem, Tel: 07 338 16 44, e-mail: krsko@ika.si
KRANJ, Ul. Mirka Vadnova 15, SI-4000 Kranj, Tel: 04 620 96 50, e-mail: kranj@ika.si
MARIBOR, Cesta k Tamu 67, SI-2000 Maribor, Tel: 02 333 86 40, e-mail: maribor@ika.si
MURSKA SOBOTA, Nemčavci 70, SI-9000 Murska Sobota, Tel: 02 621 28 30, e-mail: murska.sobota@ika.si
NOVA GORICA, Industrijska cesta 5, SI-5000 Nova Gorica, Tel: 05 338 47 90, e-mail: nova.gorica@ika.si
NOVO MESTO, Podbevškova ulica 24, SI-8000 Novo Mesto, Tel: 07 393 13 60, e-mail: novo.mesto@ika.si
ŽIRI, Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Tel: 04 518 44 44, e-mail: info@ika.si
Prodaja preko pooblaščenih trgovin.

Obvestilo trgovcem in izvajanje demonstracij preko zastopnika podjetja REMS:
ČUBRA MARKETING · Mob.tel. 041 / 787 552 · orien.cubra@rems.de · www.rems.de
Akcija traja do 31.07.2022. Vse cene so brez DDV.

565,–

