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REMS Amigo 2 Compact Elektryczna gwintownica ręczna 
z szybkowymiennymi głowicami

Niemiecka jakośćNiemiecka jakość

OsprzętOsprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Głowice szybkowymienne, noże gwintujące, 
głowice do narzynek,  patrz strona 28 – 29.
REMS Amigo 2 Compact napęd 540001 R220
Uchwyt prowadzący Amigo 2 Compact 543010
REMS REG St ¼ – 2",  gratownik, patrz strona 87. 731700
Dźwignia z zapadką  patrz strona 22. 522000
Środki do gwintowania  patrz strona 47.
Uchwyt do króćców ⅜ – 2"  patrz strona 46.
Skrzynka z blachy  z wkładką 546000

Wydajne, poręczne elektronarzędzie do gwintowania 
z jedynym w swoim rodzaju uchwytem prowadzącym. 
Bez imadła wszędzie się mieści. Idealna do napraw, 
remontów i na budowie.
Gwinty rurowe ⅛ – 2", 16 – 50 mm
Gwinty sworzniowe 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Rodzaje gwintów patrz strona 28, 29.

REMS Amigo 2 Compact – 
najmniejsza i najlżejsza do 2".
Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj małych, zwartych szybkowymiennych głowic gwintujących 
i tylko jeden rodzaj noży gwintujących dla wszystkich gwintownic REMS. Ułatwia 
to utrzymanie taniego zaplecza narzędziowego oraz wyklucza pomyłkę przy pracy.

Uchwyt prowadzący
Stabilny, łatwy w użyciu uchwyt prowadzący do mocowania dla momentów obro-
towych w obydwu kierunkach obrotów. Pewne mocowanie przez skośne ułożenie 
trzpienia unieruchamiającego ze wzmacniającym się dociskiem. Wyjątkowo łatwe 
mocowanie gwintownicy oraz rury w uchwycie.

Konstrukcja
Zwarta, mocna sprawdzająca się na budowie, wszędzie się mieści. Również bez 
imadła. Smukły kształt, ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Napęd tylko 
4,9 kg. Doskonałe, pewne mocowanie głowic szybkowymiennych.

Napęd
Stabilna, bezobsługowa przekładnia. Mocny, odporny 1200 W silnik uniwersalny 
z 30 % zwiększeniem mocy poprzez automatyczne przestawienie szczotek 
przy zmianie kierunku obrotów. Pobór szczytowy do 1800 W. Szybkie nacinanie 
gwintów 35–18 min-1. Bezpieczny włącznik impulsowy.

Głowice szybkowymienne
Niezawodna technika, wysokiej jakości materiał i precyzyjna obróbka głowicy, 
noży gwintujących i pokrywy w celu uzyskania zwartej całości gwarantują bardzo 
łatwe wejście w materiał i gwintowanie. Noże nie wrzynają się w materiał. Długie 
precyzyjne prowadzenie rury zapewnia jej dokładnie centryczne ułożenie. Duże, 
prowadzące na zewnątrz otwory, zapewniają swobodne odprowadzenie wiórów, 
a przez to gwarantują czysty gwint.

Noże gwintujące
Niezawodne, niezniszczalne, wysokiej jakości noże gwintujące REMS z opty-
malną geometrią, gwarantują bardzo łatwe wejście w materiał, lekkie gwintowanie 
i czyste gwinty. Wykonane są z odpornej na obciążenia, specjalnie hartowanej 
stali zapewniającej wyjątkowo długą ich żywotność.

Środki do gwintowania
REMS Sanitol i REMS Spezial (strona 47). Opracowane specjalnie dla gwinto-
wania. Mają szczególnie wysokie własności smarująco – chłodzące. Niezbędne 
dla otrzymania czystych gwintów i długiej żywotności noży gwintujących, 
narzędzi i maszyn.

Gwintowanie króćców
Ekonomiczne z REMS Nippelspanner ⅜ – 1" (2") (strona 46).

Zakres dostawy
REMS Amigo 2 Compact Set. Elektryczna gwintownica ręczna z szybkowy-
miennymi głowicami do gwintów rurowych ⅛ – 2", 16 – 50 mm, gwintów sworznio-
wych 6 – 30 mm, ¼ – 1". prawych i lewych. Napęd z bezobsługową przekładnią, 
odpornym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpiecznym 
włącznikiem impulsowym. Zwiększenie mocy poprzez automatyczne przesta wianie 
szczotek przy zmianie kierunku obrotów. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. 
Obroty prawe i lewe. Uchwyt prowadzący do obydwu kierunków obrotów. Szybko-
wymienne głowice REMS eva do gwintów stożkowych ISO 7-1, EN 10226 
(DIN 2999, BSPT) R  prawych, względnie dla gwintów rur elektroinstalacyjnych 
zgodnych z EN 60423 M. W stabilnej skrzynce stalowej.
Wyszczególnienie Nr art.
Set R ½ - ¾ -1-1¼ 540023 R220
Set R ½ - ¾ -1-1¼ -1½ - 2 540024 R220
Set M 2 0- 25 - 32 - 40 - 50 (M × 1,5) 540025 R220
REMS Amigo 2 Compact Set do gwintów NPT w ofercie.
Dla innych napięć – na zapytanie.
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