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Masinã de tãiat filete pentru
filete de þeavã si bolþuri

2000 / 2010 / 2020
2000 / 2010 / 2020
4000 / 4010 / 4020

Instrucþiuni de folosire
Se vor citi înainte de punerea în funcþiune!
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REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Fig. 6:
Kuva 6:
Fig. 6:
Rys. 6:
Obr. 6:
Obr. 6:
6.ábra:
Sl. 6:
Slika 6:
Fig. 6:
Ôèã. 6:

REMS 4"Automatik-Schneidkopf auf REMS Tornado
REMS 4"automatic die head on REMS Tornado
REMS Tête de filetage automatique 4" montée sur REMS Tornado
Filiera automatica REMS 4"sulla REMS Tornado
REMS 4"cabezal de roscar automático sobre REMS Tornado
REMS 4"automatische snijkop op REMS Tornado
REMS 4"automatiskt skärhuvud på REMS Tornado
REMS 4"automatisk skjærehode på REMS Tornado
REMS 4"automatisk gevindskærehoved på REMS Tornado
Automaattinen REMS 4"-kierrepää REMS Tornadossa
Cabeça automática REMS"montada sobre a REMS Tornado
Automatyczna g³owica gwinciarska REMS 4" dla REMS Tornado
Automatická závitoøezná hlava REMS 4" na REMS Tornado
Automatická závitorezná hlava REMS 4" na REMS Tornado
REMS 4" automatikus menetvágó fej a REMS Tornado-ra
REMS 4" Automatik narezna glava za REMS Tornado
REMS 4" avtomatska rezalna glava na REMS Tornado
REMS 4" cap de filatat automat pe REMS Tornado
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåçüáîíàðåçíàÿ ãîëîâêà REMS 4" íà REMS Òîðíàäî

Åéê. 6: Áõôüìáôç êåöáëÞ êïðÞò REMS 4" óôç ìç÷áíÞ REMS Tornado
Resim 6: REMS 4" otomatik pafta açma kafasý, REMS Tornado üzerinde
Ôèã. 6:

REMS 4" àâòîìàòè÷íà âèíòîðåçíà ãëàâà âúðõó REMS Tornado

6 pav.:
Att. 6:

Automatinë sriegimo galvutë REMS 4" naudojama su REMS Tornado
REMS 4" Automâtiskâ grieþòa galva uz REMS Tornado

Joonis 6: REMS 4" automaat-lõikepea REMS Tornadol
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Fig. 7:
Kuva 7:
Fig. 7:
Rys. 7
Obr. 7:
Obr. 7:
7.ábra:
Sl. 7:
Slika 7:
Fig. 7:
Ôèã. 7:

REMSTornado mit Wanne u. Untergestell
REMS Tornado with trough and base
REMS Tornado avec bac et support
REMS Tornado con vasca e piedestallo
REMS Tornado con cubeta y pedestal
REMS Tornado met schaal en onderstel
REMS Tornado med tråg och stativ
REMS Tornado med kar og understell
REMS Tornado med oliekar og understel
REMS Tornado, allas ja konealusta
REMS Tornado com cuba e base
REMS Tornado z wann¹ i podstaw¹
REMS Tornado s vanou a podstavcem
REMS Tornado s vaòou a podstavcom
REMS Tornado káddal és állvánnyal
REMS Tornado s kadom i postoljem
REMS Tornado s koritom in podnožjem
REMS Tornado cu cadã ºi ºasiu
REMS Òîðíàäî ñ âàííîé è ñòàíèíîé

Åéê. 7: REMS Tornado ìå ëåêÜíç êáé âÜóç
Resim 7: REMS Tornado karter ve alt tezgahý ile birlikte
Ôèã. 7:

REMS Tornado ñ âàíà è ïîäñòàâêà

7 pav.:
Att. 7:

REMS Tornado su didele tepalo vonele ir stovu
REMS Tornado ar vannu un apakðçjo râmi

Joonis 7: REMS Tornado vanni ja alusega
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C)Siguranþa personalã

REMS Tornado 2000 / 2010 / 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Piuliþã fluture
13
14
Suport pentru scule
Traversã de ghidare anterioarã 15
Tarversã de ghidare posterioarã 16
Levier de împingere
17
Inel de fixare
18
Mâner
19
Cap de filetare
20
Limitator longitudinal
21
Levier de închidere ºi
22
deschidere
23
11 Levier de fixare
24
12 Disc de reglare

Buton sferic/mâner concav
Suport cuþite de filetare
Tãietor de þeavã
Sculã pentru debavurare
interioarã þevi
Orificiu de scurgere
Întrerupãtor
Mandrinã
Cheia mandrinei
Întrerupãtor pedalã
Întrerupãtor de urgenþã
Întrerupãtor de protecþie motor
Bolþ de ghidare

REMS Magnum 2000 / 2010 / 2020 / 4000 / 4010 / 4020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mandrinã rapidã cu percuþie
Mandrinã de ghidare
Întrerupãtor stânga-dreapta
Întrerupãtor pedalã
Întrerupãtor de urgenþã
Întrerupãtor de protecþie motor
Suport pentru scule
Levier de împingere
Mâner
Inel de fixare cu piuliþã fluture
Piuliþã fluture
Cap de filetare
Limitator longitudinal
Levier de închidere ºi
deschidere

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Levier de fixare
Disc de reglare
Suport cuþite de filetare
Tãietor de þeavã
Sculã pentru debavurare
interioarã þevi
Cadã cu agent de rãcire
Cadã pentru ºpan
Inel de strângere
Suportul fãlcilor mandrinei
de prindere
Fãlcile de prindere
Dop obturator

a) Când lucraþi cu o maºinã electricã, rãmâneþi permanent atent la
ceea ce faceþi. Nu lucraþi atunci când sunteþi obosit sau sub influenþa alcoolului sau a medicamentelor. Un singur moment de neatenþie poate cauza grave accidente.
b) Folosiþiechipamentuldeprotecþie.Protejaþi-vãîntotdeaunaochii.
Echipamentul de protecþie adecvat situaþiei, precum masca de praf,
încãlþãmintea anti-alunecare, casca de cap, caºtile antifon, vor reduce
riscul de vãtãmare corporalã.
c) Evitaþi pornirea accidentalã. Înainte de a cupla stecherul la prizã,
asiguraþi-vã cã întrerupãtorul de pornire nu este acþionat. Transportarea maºinii cu degetul pe întrerupãtor ºi alimentarea maºinii cu
întrerupãtorul de alimentare pornit vor genera accidente.
d) Îndepãrtaþi cheile de fixare sau reglaj înainte de a porni maºina.
O sculã lãsatã pe un element în miºcare poate genera vãtãmare corporalã.
e) Pãstraþi întotdeauna un bun echilibru al corpului. Astfel puteþi avea
un mai bun control al maºinii în situaþii neprevãzute.
f) Îmbrãcaþi-vã adecvat. Nu purtaþi haine largi sau bijuterii. Feriþivã hainele, mânuºile ºi pãrul de pãrþile în miºcare ale maºinii. Hainele largi, pãrul ºi bijuteriile pot fi prinse în miscarea pãrþilor mobile.
g) Dacã maºina este livratã cu accesorii specifice pentru îndepãrtarea prafului, asiguraþi-vã cã acestea sunt folosite ºi corect conectate. Folosirea lor reduce riscurile legate de praf.
h) Permiteþi numai personalului calificat sã foloseascã maºini electrice. Cei ce învaþã pot utiliza o maºinã electricã numai dacã le este
necesar pentru calificarea lor, dacã au peste 16 ani ºi numai supravegheaþi de o persoanã calificatã.
D)Folosirea ºi îngrijirea maºinilor electrice

a) Nu suprasolicitaþi maºina. Folosiþi maºina potrivitã cu sarcina de
lucru. Maºina va lucra mai bine ºi mai sigur atât timp cât este folositã
în limitele pentru care a fost proiectatã.
Reguli generale de siguranþã
b) Nu folosiþi maºina electricã dacã întrerupãtorul nu funcþioneazã
corect. Orice maºinã electricã ce nu poate fi controlatã prin întreruAVERTISMENT! Citiþi toate instrucþiunile. Nerespectarea acestora poate
pãtor este periculoasã ºi trebuie reparatã.
duce la ºocuri electrice, incendii ºi/sau accidente grave. Termenul „maºini
c) Deconectaþi maºina de la priza de alimentare înainte de orice coelectrice" folosit în continuare se referã la sculele electrice portabile alinectare a unui accesoriu, reglare sau depozitare. Aceste mãsuri
mentate de la reþea sau acumulatori, ca ºi la maºinile staþionare. Folosiþi
reduc riscul pornirii accidentale.
maºinile electrice numai în scopul pentru care au fost proiectate, cunosd) Depozitaþi maºinile astfel încãt sã fie inaccesibile copiilor. Nu percând regulile generale ºi cele specifice de prevenire a accidentelor.
miteþi niciunei persoane nefamiliarizate cu maºinile electrice ºi
PÃSTRAÞI ACESTE INSTRUCÞIUNI.
cu aceste instrucþiuni sã foloseascã o maºinã electricã. Maºinile
electrice sunt periculoase atunci cãnd ajung pe mâna unor neavizaþi.
A) Zona de lucru
e) Maºinile electrice trebuie întreþinute. Verificaþi montura pãrþilor
a) Menþineþi zona de lucru curatã ºi bine luminatã. Dezordinea ºi slaba
mobile ºi a oricãrui element ce poate afecta buna funcþionare a
iluminare genereazã accidente.
maºinii. Dacã sunt nereguli, daþi maºina la reparat unui service
b) Nu folosiþi maºini electrice în medii cu potenþial exploziv, cum ar
autorizat REMS, înainte de a o folosi din nou. Multe accidente sunt
fi în prezenþa lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafurilor exdeterminate de starea de proastã întreþinere a maºinilor.
plozive. Maºinile electrice genereazã scântei ce pot detona aceste
f) Menþineþi cuþitele ascuþite ºi curate. Sculele aºchietoare/tãietoare
medii.
în bunã stare nu se blocheazã ºi sunt mai uºor de controlat.
c) Îndepãrtaþi curioºii ºi copii din zona de lucru. Distragerea atenþiei
g) Fixaþi ferm piesa prelucratã. Folosiþi o menghinã sau dispozitive de
poate provoca pierderea controlului maºinii în lucru.
prindere pentru a fixa piesa prelucratã. Este mult mai sigur decât sã
încercaþi sã o tineþi cu mâna ºi vã permite sã aveþi ambele mâini libere
B)Prevenirea electrocutãrii
pentru controlul maºinii.
a) ªtecherele maºinilor trebuie sã se potriveascã la priza folositã.
h) Folosiþi maºinile, accesoriile, sculele de lucru, etc., în acord cu
Nu modificaþi niciodatã ºtecherul. Nu folosiþi adaptoare de ºteprezentele instrucþiuni ºi în modul specific de operare a maºinii
cher pentru maºinile cu împãmântare. ªtecherele originale ºi prirespective, luând în considerare condiþiile concrete de lucru. Fozele potrivite reduc riscul electrocutãrii. Dacã maºina are cablu de alilosirea maºinilor în alt scop decât cel proiectat poate duce la situaþii
mentare cu conductor de protecþie, ºtecherul trebuie conectat numai
periculoase. Orice modificare neautorizatã a unei maºini electrice este
la o prizã cu împãmântare. Pe ºantiere, în medii umede, sub cerul liber,
interzisã din motive de siguranþã a exploatãrii.
etc., alimentaþi maºina numai prin intermediul unei prize cu protecþie
de 30 mA (disjunctor FI).
E) Folosirea ºi îngrijirea maºinilor cu acumulatori
b) Evitaþi sã atingeþi obiecte împãmântate electric, precum þevi, raa) Înainte de a conecta acumulatorul, asiguraþi-vã cã întrerupãtorul
diatoare, cuptoare, frigidere. Riscul de electrocutare creºte în connu este acþionat. Astfel evitaþi accidentele.
tact cu corpuri legate la pãmânt.
b) Reîncãcaþi acumulatorul numai cu încãrcãtorul specificat de proc) Nu expuneþi maºinile electrice la ploaie sau umezealã. Apa ce pãtducãtor. Un încãrcãtor proiectat pentru un tip de acumulator poate
runde într-o maºinã electricã creºte riscul de electrocutare.
provoca incendiu dacã este folosit pentru alt acumulator.
d) Îngrijiþi cablul electric. Nu folosiþi niciodatã cablul pentru a transc) Folosiþi numai acumulatorii specificaþi pentru maºina dumneavoporta maºina. Nu trageþi de cablu pentru a scoate din prizã. Feriastrã. Alte tipuri pot genera vãtãmãri corporale sau incendii.
þi cablul de cãldurã, ulei, muchii ascuþite sau elemente în miºcare.
d) Feriþi acumulatorul de obiecte metalice mici precum agrafe, moCablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.
nede, chei, nasturi, ºuruburi, etc., ce îi pot scurtcircuita bornele.
e) Când folosiþi o maºinã electricã în aer liber, alegeþi un cablu preAcestea pot provoca arsuri sau incendii.
lungitorspecialpentruexterior.Astfel,reduceþirisculdeelectrocutare.
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e) În condiþii de utilizare incorectã, din acumulator poate curge lichid. Evitaþi atingerea lui. Dacã totuºi se întâmplã, spãlaþi cu apã.
Dacã acest lichid intrã în contact cu ochii, spãlaþi cu apã ºi solicitaþi imediat ajutor medial. Lichidul din acumulator poate provoca
iritaþii sau arsuri.
f) Folosiþi acumulatorul ºi încãrcãtorul numai când temperatura lor
ºi a mediului este între _ 5°C/40°F ºi _ 40°C/105°F .
g) Nu aruncaþi acumulatorii împreunã cu gunoiul menajer. Duceþi-i
la un centru autorizat REMS sau la orice companie autorizatã pentru evacuare ecologicã.

•

•

•
•

F) Service
a) Maºina trebuie reparatã numai de cãtre personal special calificat ºi numai cu piese de schimb originale. Astfel veþi avea în continuare siguranþã în utilizarea ei.
b) Respectaþi instrucþiunile privind înlocuirea consumabilelor ºi intrucþiunile privitoare la întreþinerea maºinii.
c) Verificaþi periodic starea cordonului de alimentare ºi a eventualelor prelungitoare pe care le folosiþi. Cordonul deteriorat trebuie
înlocuit la un centru de service autorizat REMS. Prelungitoarele
defecte trebuie reparate sau înlocuite.

•

•
•

Reguli speciale de siguranþã
•

•

Maºina se exploateazã cu un întrerupãtor pentru acþionare cu piciorul
prevãzut cu întrerupãtor de urgenþã cu acþionare prin atingere. Dacã
de la locul de operare nu poate fi observat întreg perimetrul periculos,
perimetru format din zona în care þeava se gãseºte în rotaþie, atunci se
vor prevedea mãsuri de siguranþã suplimentare, de exemplu îngrãdirea perimetrului respectiv.

1. Date tehnice

Lucrãrile, cum ar fi prinderea fibrelor de cânepã pe filet, lucrãrile de
montare sau demontare, tãierea filetelor cu clupe manuale, lucrãrile de
tãiere a þevilor cu scule manuale precum ºi þinerea pieselor de prelucrat cu mâna (în locul folosirii suporturilor de prindere a materialului)
sunt interzise atunci când maºina se gãseºte în miºcare.
Dacã persistã pericolul îndoirii sau lovirii în jur a piesei de prelucrat (dependent de lungimea ºi secþiunea materialului sau turaþiei), sau în cazul în care maºina nu are o stabilitate corespunzãtoare (de exemplu
atunci când se foloseºte capul de filetare automat de 4"), se vor folosi
suporturi reglabile pe înãlþime (REMS Herkules) într-un numãr suficient.
Nu introduceþi niciodatã mâna în mandrinã.
Uleiurile de filetat REMS în doze de sparay (REMS Spezial, REMS Sanitol) nu sunt nocive pentru mediul înconjurãtor, ele conþin însã un gaz
de propulsie inflamabil (butan). Dozele de spray sunt sub presiune, nu
le deschideþi cu forþa. Se vor proteja de razele soarelui ºi încãlzire peste
50°C.
Datoritã efectului deshidratant al substanþelor lubrifiante cu rãcire, se
va evita contactul intensiv al acestora cu pielea. Se vor folosi produse
de protecþie a pielii adecvate.
Din motive de igienã, cada se va curãþa cu regularitate de mizerie ºi
ºpan, însã cel puþin odatã pe an.
Nu este necesarã verificarea substanþelor lubrifiante deoarece datoritã
consumãrii, acestea trebuiesc completate permanent.
Lubrifianþii nu se vor arunca concentraþi în canalizare, ape sau în pãmânt. Lubrifianþii neconsumaþi se vor livra la firmele specializate cu îndepãrtarea acestora. Codurile de tratare pentru lubrifianþii cu conþinut
de uleiuri minerale este 54401, pentru cele sintetice 54109.

Tornado 2000
Tornado 2010
Tornado 2020

Magnum 2000
Magnum 2010
Magnum 2020

Tornado 2000
Tornado 2010
Tornado 2020
cu cap de filetat
automat REMS 4"

Magnum 4000
Magnum 4010
Magnum 4020

1

1

1

1

1.1. Domeniul de aplicare
1.1.1. Diametrele filetelor
Þevi (inclusiv cele acoperite
cu material plastic)
Bolþuri

- 2"
6 - 60 mm
1
4/ - 2"

- 2"
6 - 60 mm
1
2/ - 2"

16/

1.1.2. Tipuri de filete
Filet de þeavã, conic dreapta
Filet de þeavã, cilindric dreapta
Filete de þeavã blindatã de oþel
Filete de bolþ

- 4"
6 - 60 mm
1
4/ - 2"
16/

4/ - 4"
14 - 60 mm
1
2/ - 2"

R (ISO 7-1, DIN 2999, BSPT), NPT
G (ISO 228-1, DIN 259, BSPP), NPSM
Pg (DIN 40430), IEC
M (ISO 261, DIN 13), UNC, BSW

1.1.3. Lungimea filetelor
Filet de þeavã, conic
Filet de þeavã, cilindric
Filete de bolþ

16/

}

1.1.4. Tãiere
Þevi
1.1.5. Debavurarea interioarã
Þevi

lungime standard
165 mm, cu
strângere repetatã
nelimitat

lungime standard
150 mm, cu
strângere repetatã
nelimitat

lungime standard
165 mm, cu
strângere repetatã
nelimitat

lungime standard
150 mm, cu
strângere repetatã
nelimitat

1

1

8/

- 2"

1

4/

- 2"

1

1.1.6. Niplu ºi niplu dublu (cu dispozitiv de tensionare cu niplu)
cu REMS Nippelspanner
3
8/ - 2"
(tensionare interioarã)
cu REMS Nippelfix
1
2/ - 4"
(tensionare automatã interioarã)

3

1

8/

- 2"

1

4/

- 2"

1

8/

- 2"

3

2/

- 4"

1

1.1.7. Cap de filetat automat REMS 4"
pentru toate tipurile Tornado (vezi fig. 6)
1.2. Turaþiile fusului de lucru
Tornado 2000
Magnum 2000
Magnum 4000
Reglare automatã în diferite trepte a turaþiei

8/

- 2"

1

4/

- 2"

1

8/

- 2"

3

2/

- 4"

1

21/ 2- 4"

1

16/

-

2"
1
1

4/
4/

- 2"
- 4"

53 - 40 1/min
53 - 40 1/min
23 - 20 1/min

4/

- 4"

4/

- 4"

8/

- 2"

2/

- 4"

ron
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1
16/
52 1/min
Tornado 2010 / 2020
2"
52 - 26 1/min
Magnum 2010 / 2020
1
4/ - 2"
20 - 10 1/min
Magnum 4010 / 4020
1
4/
4"
Chiar ºi sub sarcinã. Pentru sarcini mari ºi tensiuni de alimentare scãzute la filetele mai mari Tornado 26 1/min. respectiv Magnum 10 1/min.

1.3. Caracteristici electrice
Tornado 2000, Magnum 2000 / 4000

230 V, 1~; 50-60 Hz; 1700 W absorbit, 1200 W restituit; 8,3 A;
Siguranþa (reþea) 16 A (B). Serviciu intermitent S 3 20%
110 V; 1~; 50-60 Hz; 1700 W absorbit, 1200 W restituit; 16,5 A;
Siguranþa (reþea) 30 A (B). Serviciu intermitent S 3 20%

Tornado 2010, Magnum 2010 / 4010

230 V, 1~; 50 Hz; 2100 W absorbit, 1400 W restituit; 10 A;
Siguranþa (reþea) 10 A (B). Serviciu intermitent S 3 40%

Tornado 2020, Magnum 2020 / 4020

400 V; 3~; 50 Hz; 2000 W absorbit, 1500 W restituit; 5 A;
Siguranþa (reþea) 10 A (B). Serviciu intermitent S 3 40%

1.4. Dimensiunile (L x l x î)
Tornado 2000
Tornado 2010 / 2020
Magnum 2000
Magnum 2010 / 2020
Magnum 4000
Magnum 4010 / 4020

730 x 435 x 280 mm
730 x 435 x 280 mm
870 x 580 x 495 mm
825 x 580 x 495 mm
915 x 580 x 495 mm
870 x 580 x 495 mm

1.5. Greutatea în kg
Tornado 2000
Tornado 2010
Tornado 2020

Maºinã
31
43
43

Magnum 2000
Magnum 2010
Magnum 2020

Maºinã
1
4/ - 2"
75
87
87

Magnum 4000
Magnum 4010
Magnum 4020

Scule
12
12
12
Maºinã
21/ 2 - 4"

1

96
108
108

Scule
4/ - 2"
12
12
12
12
12
12

Auxiliari standard
7
7
7
Scule
21/ 2 - 4"

ªasiu
rulabil
16
16
16

24
24
24

16
16
16

1.6. Informaþii referitoare la zgomot
Valoarea emisiei sonore raportatã la locul de muncã
Tornado 2000, Magnum 2000 / 4000
83 dB (A)
Tornado 2010, Magnum 2010 / 4010
75 dB (A)
Tornado 2020
72 dB (A)
Magnum 2020 / 4020
74 dB (A)
1.7. Vibraþiile (toate tipurile)
Valoarea efectivã ponderatã a acceleraþiei

2,5 m/s2

2. Punerea în funcþiune
Indicaþie: Greutãþile de peste 35 de kg trebuiesc transportate de cãtre
2 persoane, sculele se vor transporta separat. La transportul ºi amplasarea maºinii se va þine cont de faptul cã maºina cu sau fãrã ºasiu are
un punct de greutate înalt, asta înseamnã cã centrul ei de greutate este
deplasat în faþã.
2.1.Amplasarea maºinii Tornado 2000, 2010, 2020 (Fig.1-3)
Sedesfacepiuliþafluture(1).Sescoatesuportulpentruscule(2).Maºina
se aºeazã vertical pe ambele traverse de ghidare (3 + 4) iar cele 3 picioare tubulare se introduc în carcasa antrenãrii pânã se blocheazã
(fig.1). Maºina se va prinde de carcasa antrenãrii (nu de picioarele tubulare) ºi se va aºeza pe picioarele tubulare (fig. 2).
Maºina poate fi aºezatã ºi înºurubatã pe orice masã de lucru. Pentru
aceasta, la partea inferioarã a maºinii se gãsesc 3 gãuri filetate. Cu ajutorul ºablonului livrat odatã cu maºina, se vor executa 3 gãuri în masa
de lucru (cu burghiu de Ø 12 mm). Maþina se va înþuruba apoi pe dedesubt cu 3 ºuruburi M 10.
Se înfinge suportul pentru scule pe traversa de ghidare. Levierul de împingere (5) se apasã din spate prin eclisa de la suportul sculelor iar inelul de fixare (6) se înfinge pe traversa de ghidare posterioarã astfel încât piuliþa fluture sã fie îndreptatã în spate iar canalul inelar sã rãmânã
liber. Mânerul (7) se introduce pe levierul de împingere.
Cada se prinde la ambele ºuruburile aflate la partea de jos a carcasei

antrenãrii ºi se împinge spre dreapta lateral în ºliþurile respective. Cada
se prinde în canalul inelar de la traversa de ghidare posterioarã (4). Inelul de fixare se introduce pânã la capãt la suportul cãzii ºi se fixeazã
bine. Furtunul cu filtru de aspiraþie se aºeazã în cadã iar celãlalt capãt
al furtunului se introduce pe niplul de la partea posterioarã a suportului pentru unelte. Se introduc 2 litri ulei pentru tãiat fileturi. Cada pentru ºpan se introduce prin spate. Maºina nu se va folosi niciodatã fãrã
ulei de tãiat filete.
Bolþul de ghidare a capului de filetat (8) se introduce în orificiul suportului sculelor iar capul de filetat se înfinge pânã la capãt cu presiune
axialã ºi miºcãri oscilante pe bolþul de ghidare.
Pentru o transportarea mai bunã, întrerupãtorul pedalã se prinde în
ºurubul de la partea posterioarã a carcasei antrenãrii (fig. 3).
Amplasarea maºinii Magnum 2000 T, 2010 T, 2020 T, 4000 T,
4010 T, 4020 T
Maºina se fixeazã pe o masã de lucru sau ºasiu rulabil (auxiliar) cu cele
3 ºuruburi livrate odatã cu ea. Pentru transport maºina poate fi ridicatã
din faþã la traversele de ghidare ºi din spate la o þeavã fixatã în mandrinã ºi mandrina de ghidare. Pentru transportul pe ºasiu se introduc
bucãþi de þeavã de Ø ¾" cu o lungime de 60 cm în verigile de la þasiu
care se fixeazã cu piuliþe fluture. Dacã maºina nu trebuie transportatã,
atunci roþile pot fi demontate.
Se introduc 5 litri de ulei pentru tãiat filete. Maºina nu se va folosi niciodatã fãrã ulei de tãiat filete.
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2.2.Amplasarea maºinii Tornado 2000T, 2010T, 2020T (Fig. 7)
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3. Funcþionarea

Maºina se fixeazã pe o masã de lucru sau ºasiu rulabil (auxiliar) cu cele 3.1. Sculele
3 ºuruburi livrate odatã cu ea. Pentru transport maºina poate fi ridicatã
Capul de filetat (8, Tornado / 12, Magnum) este un cap de filetat unide la mânerele din ºasiu ºi în spate la motor respectiv la suportul maversal, deci pentru domeniile prezentate mai sus, despãrþit în douã ajuterialelor. Pentru transportul pe ºasiu se introduc bucãþi de þeavã de Ø
taje de scule, se foloseºte numai câte un cap de filetat. Pentru tãierea
¾" cu o lungime de 60 cm în verigile de la þasiu care se fixeazã cu piufiletelor de þeavã conice, limitatorul longitudinal (9, Tornado / 13, Magliþe fluture. Dacã maºina nu trebuie transportatã, atunci roþile pot fi denum) trebuie sã aibã aceeaºi direcþie cu levierul de deschidere ºi înmontate.
chidere (10, Tornado / 14, Magnum). Capul de filetare se deschide
Se introduc 5 litri de ulei pentru tãiat filete. Maºina nu se va folosi niautomat atunci când s-a atins lungimea de filet standard corespunzãciodatã fãrã ulei de tãiat filete.
toare. Pentru a se putea tãia filete longitudinale cilindrice ºi filete pentru bolþuri, limitatorul de lungime (9, Tornado / 13, Magnum) va fi raAmplasarea maºinii Magnum 2000 T-L, 2010 T-L, 2020 T-L
batat în afarã.
Maºina se fixeazã pe o masã de lucru sau ºasiu (auxiliar) cu cele 4
ºuruburi livrate odatã cu ea. Pentru transport maºina poate fi ridicatã
Schimbarea cuþitelor de filetare
din faþã la traversele de ghidare ºi din spate la o þeavã fixatã în manCuþitele de filetare pot fi introduse respectiv schimbate atât atunci când
drinã ºi mandrina de ghidare. Inelul de fixare (10) cu piuliþa fluture se
capul de filetare este montat cât ºi atunci când acesta este demontat
introduce astfel pe traversa de ghidare posterioarã încât canalul inelar
(de exemplu pe masa de lucru). Pentru aceasta se desface puþin lesã rãmânã liber. Cada se prinde în spate la ºuruburile aflate jos la carvierul de fixare (11, Tornado / 15, Magnum), nu se va deºuruba comcasa antrenãrii ºi în faþã în canalul inelar de la traversa de ghidare posplet. Discul de reglare (12, Tornado / 16, Magnum) se împinge de mâterioarã. Inelul de fixare (10) se introduce pânã la capãt la suportul cãner de la levierul de fixare pânã în poziþia finalã. În aceastã poziþie cuzii ºi se fixeazã. Furtunul cu filtru de aspiraþie se aºeazã în cadã. Cada
þitele de filetare pot fi scoase sau introduse la loc. Aici se va þine cont
pentru ºpan se introduce prin spate. Se introduc 2 litri ulei pentru tãica dimensiunile filetelor indicate pe partea posterioarã a cuþitelor de
at fileturi.
filetare sã corespundã cu dimensiunile filetului care urmeazã a fi tãiat.
Maºina nu se va folosi niciodatã fãrã ulei de tãiat filete.
Pe lângã aceasta se va þine cont ca numerele indicate deasemenea pe
partea posterioarã a cuþitelor de filetare sã corespundã cu cele de pe
2.3. Racordul electric
suportul cuþitelor de filetare (14, Tornado / 17, Magnum).
Înainte de racordarea maºinii se va verifica dacã tensiunea menþionatã
Cuþitele de filetare se vor împinge în capul de filetare pânã când sfera
pe plãcuþa cu tipul maºinii corespunde cu tensiunea de reþea de la faþa
aflatã în ºliþul suportului cuþitelor de filetare se blocheazã. Când toate
locului. Se vor folosi numai cabluri prelungitoare cu protecþie de pãcuþitele de filetare au fost montate, se regleazã dimensiunea de filetare
mântare. Maºina va fi pornitã ºi opritã cu întrerupãtorul pedalã (21, Tordoritã prin deplasarea discului de reglare. Filetele pentru bolþuri se vor
nado / 4, Magnum). Întrerupãtorul (18, Tornado / 3, Magnum) serveºte
fixa întotdeauna pe "Bolt". Discul de fixare se blocheazã stabil prin interla preselectarea direcþiei de rotaþie respectiv a vitezei. Maºina poate fi
mediul levierului de fixare. Se deschide capul de filetare. Pentru acenumai atunci pornitã când întrerupãtorul de urgenþã (22, Tornado / 5,
asta levierul de închidere ºi deschidere (10, Tornado / 14, Magnum)
Magnum) este deblocat iar întrerupãtorul de protecþie de pe întreruse apasã puternic spre dreapta în jos. Capul de tãiere se deschide atunpãtorul pedalã (23, Tornado / 6, Magnum) este apãsat. Dacã maºina
ci ori automat (la filetele de þeavã conice) sau în orice moment cu mâna
este racordatã direct la reþeaua de curent (fãrã prizã intermediarã),
prin apãsare uºoarã spre stânga a levierului de închidere ºi deschidere.
atunci se va instala un întrerupãtor de putere de 16 A.
Dacã la capul de filetare 2 1 2/ -4" datoritã puterii de tãiere ridicate (de
exemplu cuþite de filetare tocite), puterea de susþinere a levierului de
2.4. Uleiuri de tãiat filete
fixare (11, Tornado / 15, Magnum) nu este suficientã, deci capul de fiLa tãierea filetelor se vor folosi numai uleiurile REMS. Prin aceasta veþi
letare se dechide sub presiunea de tãiere, atunci se va strânge supliobþine rezultate perfecte de filetare, o duratã de funcþionare mare a fãlmentar ºurubul cilindric de pe partea opusã a levierului de fixare (11,
cilor de filetat precum ºi o protecþie ridicatã a maºinii.
Tornado / 15, Magnum).
Uleiul pentru tãiat filete REMS Spezial este aliat în concentraþie ridicatã
Tãietorul de þevi (15, Tornado / 18, Magnum) este prevãzut pentru tãºi utilizabil pentru filetele de þeavã ºi bolþuri de toate tipurile. El poate fi
ierea þevilor de 1 4/ -2" respectiv de 2 1 2/ -4".
îndepãrtat cu apã (verificat de experþi). Uleiurile de tãiere a filetelor pe
Scula de debavurarea interioarã a þevilor (16, Tornado / 19, Magnum)
bazã de uleiuri minerale nu sunt admise pentru conductele de apã pose foloseºte la þevile de 1 4/ -2" respectiv de 2 1 2/ -4". Pinola se asigurã
tabilã din anumite þãri, cum ar fi Germania, Austria ºi Elveþia. În aceste
împotriva rotirii prin blocare în braþul sculei de debavurare; în faþã sau
cazuri se va folosi uleiul fãrã conþinut mineral REMS Sanitol.
în spate în funcþie de lungimea þevii.
Uleiul pentru tãiat filete REMS Sanitol este un ulei fãrã substanþe minerale, sintetic, complet dizolvabil în apã ºi are capacitatea de lubrifiere
3.2.Mandrina Tornado (19) ºi (20)
a unui ulei mineral. El se foloseºte pentru filete de þeavã ºi bolþuri. El
Fãlcile mandrinei de prindere autocentrabile se închid ºi deschid autotrebuie folosit în Germania, Austria ºi Elveþia pentru conductele de apã
mat prin rotirea spre stânga respectiv dreapta a întrerupãtorului (18) ºi
potabilã ºi corespunde prevederilor normative (DVGW - Asociaþia geracþionarea întrerupãtorului pedalã (21). La schimbarea fãlcilor antemanã a gazului ºi apei - exam. nr. DW-0201AS2032; ÖVGW - Asocirioare sau posterioare se va þine cont ca fiecare falcã a mandrinei sã
aþia austriacã a gazului ºi apei - exam. nr. W 1.303; SVGW- Asociaþia
fie montatã conform fig. 4 ºi 5, deoarece în caz contrar pot interveni
eleveþianã a gazului ºi apei - exam. nr. 7808-649).
deteriorãri la maºinã.
Toate uleiurile pentru tãiat filete se vor folosi numai nediluate!
Maºina nu se va pune sub nici o formã în funcþiune pânã când nu
s-au
montat toate fãlcile precum ºi ambele carcase ale mandrinei.
2.5. Sprijinirea materialului
Pentru Magnum pânã la 2" ºi Tornado, pentru tensionarea diametrelor
Þevile ºi barele cu o lungimea mai mare de 2 m trebuiesc sprijinite su< 8 mm, pentru Magnum pânã la 4" pentru tensionarea diametrelor
plimentar cu dispozitivul cu înãlþime reglabilã REMS Herkules. Acesta
<20mm,estenecesarunmanºondeprindereadecvat(Art.nr.343001).
este prevãzut cu sfere metalice pentru miºcarea fãrã probleme a þeviLa comanda manºonuluii de prindere trebuie menþionat diametrul de
lor ºi barelor în toate direcþiile fãrã fãrã ca dispozitivul de sprijinire sã
strângere dorit.
se rãstoarne. Dacã REMS Magnum este fixat pe o masã de lucru, atunci
trebuie folosit REMS Herkules Y, care se fixeazã deasemenea de masã.
Intervalul de lucru REMS Herkules ºi REMS Herkules Y: Ø 1 8/ - 4".
2.6.Capul de filetat automat REMS 4"
La utilizarea capului de filetat automat REMS 4" se va þine cont de instrucþiunile de folosire pentru capul de filetat automat REMS 4" livrate
odatã cu aparatul.

Mandrina rapidã cu percuþie Magnum
Mandrina rapidã cu percuþie din faþã cu inel de tensionare mare ºi cu
fãlcile mobile montate în suporturile fãlcilor, faciliteazã o prindere centartã ºi sigurã la un consum de forþã redus.
Schimbarea fãlcilor de prindere
Fãlcile de prindere (24) se închid cu inelul de strângere (22) pânã la
un diametru de ca. 30 mm. Se scot ºuruburile fãlcilor de prindere (24).
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Fãlcile de prindere se împing în exterior în spate cu o unealtã adecvatã
(de exemplu ºurubelniþã). Pe la partea din faþã se introduce o nouã
falcã cu ºurub montat în suportul fãlcilor de prindere.

ron
Scurgerea uleiului de filetare: furtunul se scoate de la supotul uneltelor (7) ºi se aºeazã pe recipient. Maºina se va lãsa sã funcþioneze pânã
când cada s-a golit. Sau: se scoate dopul de obturare (25) ºi se goleºte
cada.

3.3.Desfãºurarea lucrului la Tornado
Sculele se scot afarã iar suportul lor se aduce în poziþia dreaptã finalã 3.4.Fabricarea niplurilor ºi niplurilor duble
Pentru tãierea niplurilor se foloseºte REMS Nippelfix (cu tensionarea
cu ajutorul levierului de împingere (5). Se introduce materialul astfel îninterioarã automatã) sau REMS Nippelspanner (dispozitiv de tensionat
cât sã iasã în afarã cu cca. 10 cm din mandrinã (19). Capul de filetare
REMS cu tensionare interioarã). Pentru aceasta capetele þevilor trebuie
(8) se împinge în jos ºi se închide. Întrerupãtorul (18) se duce pe posã fie în interior debavurate. Bucãþile de þeavã se vor introduce întotziþia 1, se acvþioneazã întrerupãtorul pedalã (21). Acum materialul se
deauna pânã la capãt.
strânge singur. La tipurile 2010 ºi 2020, pentru tãiere ºi debavurare
Pentru strângerea unei bucãþi de þeavã (cu sau fãrã filet existent), cu
precum ºi pentru tãierea filetelor mai mici, poate fi aleasã viteza a 2-a.
REMS Nippelspanner, prin rotirea fusului cu o unealtã (de exemplu
Pentru aceasta întrerupãtorul (18) se comutã rapid în timp ce maºina
ºurubelniþã), capul tensorului de nipluri se deschide. Acest lucru are
merge de pe poziþia 1 pe poziþia 2. Capul de filetare cu levierul de apãvoie sã se petreacã numai atunci când bucata de þeavã este înãuntru.
sare (5) se apasã pe materialul aflat în rotaþie.
Atât la REMS Nippelfix, cât ºi la REMS Nippelspanner se va þine cont
Dupã câteva curse de filet capul de filetare taie automat mai departe.
Dacã la filetele þevilor conice s-a atins limita standard corespunzãtoare,
ca niplurile sã nu fie tãiate mai scurt decât sunt prevãzute standard.
capul de filetat se deschide automat. La filetele longitudinale ºi la filetele de bolþuri capul de filetare se deschide manual atunci când maºina
4. Întreþinerea maºinii
merge. Se elibereazã întrerupãtorul pedalã (21). Întrerupãtorul (18) se
Înaintea tuturor lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii la maºinã, se va scoate
aduce pe poziþia R. Întrerupãtorul pedalã (21) se acþioneazã scurt ºtecherul din prizã! Aceste lucrãri au voie sã fie efectuate numai de cãtre
materialul se detensioneazã.
Prin strângerea din nou a materialului pot fi tãiate filete de lungimi ne- un specialist sau persoane instruite în acest sens!
limitate. Pentru aceasta se elibereazã întrerupãtorul pedalã (21) în timp
4.1.Îngrijirea
ce se taie filetul atunci când suportul pentru scule se apropie de carMaºinile nu necesitã lucrãri de îngrijire. Antrenarea funcþioneazã într-o
casa maºinii. Capul de filetat nu se deschide. Întrerupãtorul (18) se
baie de ulei închisã ºi nu necesitã ungere suplimentarã.
aduce pe poziþia R. Se detensioneazã materialul, suportul sculelor ºi
materialul se aduc în poziþia finalã dreapta cu levierul de împingere.
4.2.Inspecþia/Punerea în funcþiune
Maºina se porneºte din nou de pe poziþia1.
Motoarele de la Tornado 2000 / Magnum 2000 / 4000 au perii de cãrPentru tãierea þevilor tãietorul de þeavã (15) se aduce pe poziþia de tãbune. Acestea se uzeazã ºi trebuiesc verificate respectiv schimbate din
iere doritã prin intermediul levierului de împingere. Prin rotire spre drecând în când. Pentru aceasta se desfac cele 4 ºuruburi de la capacul
apta a fusului, þeva aflatã în rotaþie este tãiatã.
motorului cca. 3 mm ºi se scot ambele capace de la motor. Vezi puncBavura interioarã care rezultã la tãiere se îndepãrteazã cu dispozitivul
tul 6. Comporatarea în caz de deranjamente.
de debavurare interioarã (16). Scurgerea uleiului de filetare: furtunul se
scoate de la supotul uneltelor (2) ºi se aºeazã pe recipient. Maºina se
va lãsa sã funcþioneze pânã când cada s-a golit. Sau: se scoate cada
ºi se goleºte prin orificiul de scurgere (17).
Desfãºurarea lucrului la Magnum
Sculele se scot afarã iar suportul lor se aduce în poziþia dreaptã finalã
cu ajutorul levierului de împingere (8). Materialul se introduce prin mandrina de ghidare (2) deschisã ºi prin mandrina rapidã cu percuþie deschisã (1), astfel încât sã iasã în afarã cu cca. 10 cm din mandrina rapidã cu percuþie. Mandrina rapidã cu percuþie se închide pânã când
fãlcile de prindere se gãsesc pe material. Cu ajutorul inelului de prindere dupã o deschidere scurtã, materialul se prinde bine prin una douã
miºcãri bruºte. Prin închiderea mandrinei de ghidare (2), materialul care
iese în afarã în spate va fi centrat. Capul de filetare se va împinde în
jos ºi se închide. Întrerupãtorul (3) se aduce pe poziþia 1 ºi se acþioneazã întrerupãtorul pedalã (4). Magnum 2000/4000 este închis ºi deschis numai prin intermediul întrerupãtorului pedalã (4).
La Magnum 2010/4010 ºi 2020/4020, pentru tãiere ºi debavurare, precum ºi pentru tãierea filetelor mai mici, poate fi aleasã viteza a 2- a.
Pentru aceasta întrerupãtorul (3) se comutã rapid în timp ce maºina
merge de pe poziþia 1 pe poziþia 2. Capul de filetare cu levierul de împingere (8) se apasã pe materialul aflat în rotaþie.
Dupã câteva curse de filet capul de filetare taie automat mai departe.
Dacã la filetele þevilor conice s-a atins limita standard corespunzãtoare,
capul de filetat se deschide automat. La filetele longitudinale ºi la filetele de bolþuri capul de filetare se deschide manual atunci când maºina
merge. Se elibereazã întrerupãtorul pedalã (4). Se deschide mandrina
rapidã cu percuþie, se scoate materialul.
Prin strângerea din nou a materialului pot fi tãiate filete de lungimi nelimitate. Pentru aceasta se elibereazã întrerupãtorul pedalã (4) în timp
ce se taie filetul atunci când suportul pentru scule se apropie de carcasa maºinii. Capul de filetat nu se deschide. Se detensioneazã materialul, suportul sculelor ºi materialul se aduc în poziþia finalã dreapta cu
levierul de împingere. Materialul se strânge din nou ºi se reporneºte
maºina. Pentru tãierea þevilor tãietorul de þeavã (18) se aduce pe poziþia de tãiere doritã prin intermediul levierului de împingere. Prin rotirea spre dreapta a fusului, þeava aflatã în rotaþie este tãiatã.
Bavura interioarã care rezultã la tãiere se îndepãrteazã cu dispozitivul
de debavurare interioarã (19).
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5. Planurile de racord ºi lista cu aparate Tornado
Tornado 2000

Tornado 2010

Culoarea cablurilor/Nr.Clemã

Culoarea cablurilor/Nr.Clemã

Culoarea cablurilor/Nr. Clemã

Cablul de racord

maro
albastru
verde/galben

2 (urgenþã)
2 (urgenþã)
W carcasa

maro
albastru
verde/galben

2 (urgenþã)
2 (urgenþã)
W carcasa

maro
negru
negru
albastru
verde/galben

1
3
5
A1

Cablul de legãturã

maro
albastru
verde/galben

2 (Protecþie
motor)
1 (urgenþã)
W carcasa

maro
albastru
verde/galben

2 (Protecþie
motor)
1 (urgenþã)
W carcasa

2
4
6
14
2 (urgenþã)
W carcasa

Cablurile interne

roºu

1 (urgenþã)
↓
13(Buton)
14(Buton)
↓
1 (Protecþie
motor)
1

roºu

1 (urgenþã)
↓
13(Buton)
14(Buton)
↓
1 (Protecþie
motor)
R

negru
1
negru
2
negru
3
negru
4
negru
5
verde/galben
roºu
roºu

13 → A2

negru
1
negru
2
negru
3
negru
4
negru
5
verde/galben

L1
L2
L3
4
5

negru
1
negru
2
negru
3
negru
4
negru
5
negru
6
negru
7
negru
8
verde/galben

U1
V1
W1
U2
V2
W2
7
8

maro
albastru
verde/galben

L1
L2

Întrerupãtorul

pedalã

Planurile de racord

roºu

Cablul de legãturã

maro
albastru

roºu

maro
albastru

3

S

Carcasa antrenãrii

verde/galben
Motor

negru
negru
negru
negru
negru
negru

Tornado 2020

2
5
6
4
3
1

verde/galben
W carcasa

negru
negru
negru
negru
negru
negru

4
8
10
6
5
2

1
2
3
4
5
6

W carcasa

U1
V1
W1
U2
V2
W2

verde/galben
Rezistenþa frânei

maro
albastru

Cada

maro
albastru
verde/galben

5 → 1 (urgenþã)

W carcasa

W carcasa

W carcasa

5
12

Condensator
Pompa electricã
(Execuþia maºinii "T")

W carcasa

maro
albastru
maro
albastru
verde/galben

1
3
W carcasa

C1
C2
R
S
W carcasa

W carcasa

Lista cu aparate
Motor
Întrerupãtor cu camã
Întrerupãtor pedalã
Condensator

RW 345
CA 10 C 58751 * FT22V
T 5300

REMS
REMS
REMS

6. Comportamentul în caz de deranjamente
6.1. Deranjamentul: Maºina nu porneºte.
Cauza:
• Întrerupãtorul de urgenþã nu este deblocat.
• S-a declanºat întrerupãtorul protecþiei motorului.
• Perii de cãrbune uzate sau defecte (Tornado 2000,

Magnum 2000/4000).
6.2. Deranjamentul: Maºina nu trage.
Cauza:
• Cuþitele de filetare sunt tocite.
• Ulei de filetare de proastã calitate.
• Suprasolicitarea reþelei de curent.
• Secþiune prea micã a cablului prelungitor.
• Contact defectuos la legãturile cu fiºã.
• Perii de cãrbune uzate (Tornado 2000, Magnum 2000/4000).
6.3. Deranjamentul: Alimentare proastã sau deloc cu ulei de filetare a
capului de filetare.
Cauza:
• Pompa defectã.
• Prea puþin ulei de filetare în cadã.
• Sita din ºtuþul de aspiraþie murdarã.

6.4. Deranjamentul: În pofida reglajului corect pe scalã, cuþitele de
fietare sunt deschise prea tare.
Cauza:
• Capul de filetare nu este deschis.

RW 342
CA 10 C 58761 * FT22V
T 5300
MP 35/100/330

REMS
REMS
REMS
REMS

RW 343
CA 10 D-U277 * 01 FT22V
T 5400

REMS
REMS
REMS

6.5. Deranjamentul: Capul de filetare nu se deschide.
Cauza:
• Cu capul de filetare deschis, filetul a fost tãiat la diametrul urmãtor

mai mare al þevii.
• Limitatorul longitudinal rabatat în exterior.

6.6. Deranjamentul: Filetul nu este utilizabil.
Cauza:
• Cuþitele de filetat sunt prea tocite.
• Cuþitele de filetat sunt montate fals. Þineþi cont de numerotare.
• Alimetare defectuoasã sau defel cu ulei de tãiat filete.
• Ulei de tãiat filete de proastã calitate.
• Miºcarea de deplasare înainte a suportului pentru scule este

blocatã.
6.7. Deranjamentul: Þeava alunecã în mandrinã.
Cauza:
• Cuþitele de filetare foarte murdare.
• La þevile cu înveliº din material plastic de grosime mare se vor
folosi fãlci de prindere speciale.
• Fãlcile de prindere uzate.

ron

ron

Planurile de racord ºi lista cu aparate Magnum
Planurile de racord

Magnum 2000/4000

Întrerupãtorul

pedalã

Culoarea cablurilor/Nr.

Magnum 2010

Magnum 4010

Magnum 2020

Magnum 4020

Culoarea cablurilor/Nr.

Culoarea cablurilor/Nr.

Culoarea cablurilor/Nr.

Culoarea cablurilor/Nr.

Cablul de racord

maro
albastru

Clemã
2 (urgenþã) maro
2 (urgenþã) Clemã
maro
2 (urgenþã) Clemã
maro
2 (urgenþã) albastru
2 (urgenþã) albastru
2 (urgenþã) negru
verde/galben W carcasã verde/galben W carcasã negru
albastru
verde/galben

1
3
5
A1
W carcasã

Clemã
maro
negru
negru
albastru
verde/galben

1
3
5
A1
W carcasã

Cablul de legãturã

maro
albastru

2 (protecþie motor) maro
2 (protecþie motor) maro
1 (urgenþã) albastru
1 (urgenþã) albastru
verde/galben W carcasã verde/galben

2
4
6
14
2 (urgenþã)
W carcasã

negru 1
negru 2
negru 3
negru 4
negru 5
verde/galben

2
4
6
14
2 (urgenþã)
W carcasã

Cablurile interne

roºu

1 (urgenþã) roºu
↓
13 (Buton)
14 (Buton) roºu
↓
1 (protecþie
motor)
maro
2
albastru
1

roºu

Carcasa antrenãrii

Clemã

Cablul de legãturã

maro
albastru

Motor

negru 2
negru 5
negru 6
negru 4
negru 3
negru 1

maro
6
5
3
4
albastru

Condensator

2 (protecþie motor)
negru
1
1 (urgenþã)
negru 2
W carcasã negru 3
negru 4
negru 5
verde/galben

5 →1 (urgenþã)
1 (urgenþã) roºu
roºu
↓
13 (Buton)
13 → A 2
14 (Buton) roºu
roºu
↓
1(protecþie
motor)
negru 1
L1
negru 1
R
negru 2
L2
negru 2
S
negru 3
L3
negru 3
negru 4
4
negru 4
negru 5
5
negru 5
verde/galben W carcasã verde/galben W carcasã verde/galben W carcasã verde/galben

5 →1 (urgenþã)

negru 1
negru 2
negru 3
negru 4
negru 5
negru 6

U1
V1
W1
U2
V2
W2

negru 1
negru 2
negru 3
negru 4
negru 5
negru 6

U1
W1
V1
U2
W2
V2

U1
W1
V1
U2
W2
V2
7
8
W carcasã

maro
albastru

C1
C2

maro
albastru

C1
C2

1 (urgenþã) roºu
↓
13 (Buton)
14 (Buton) roºu
↓
1(protecþie
motor)
maro
R
albastru
S

negru 1
negru 2
negru 3
negru 4
negru 5
negru 6
negru 7
negru 8
verde/galben W carcasã verde/galben W carcasã verde/galben

U1
V1
W1
U2
V2
W2
7
8
W carcasã

negru 1
negru 2
negru 3
negru 4
negru 5
negru 6
negru 7
negru 8
verde/galben

13 → A 2

L1
L2
L3
4
5
W carcasã

Lista cu aparate
Motor
Întrerupãtor cu camã
Întrerupãtor pedalã
Condensator

RW 345

REMS

T 5310

REMS

RW 342
REMS RW 342
REMS RW 343
REMS RW 343
REMS
CA10 C 58761· FT22V REMS CA10 C 58761· FT22V REMS CA10 D-U277· 01FT22V REMS CA10 D-U277·
01FT22V
REMS REMS T 5300
T
5300
REMS T 5400
REMS T 5400
REMS
MP 35/100/330
REMS MP 35/100/330
REMS

7. Garanþia producãtorului
Perioada de garanþie va fi de 12 luni de la livrarea unui produs nou
cãtre primul utilizator, dar nu mai mult de 24 de luni de la livrarea
cãtre dealer. Data livrãrii va fi doveditã prin prezentarea documentelor originale de cumpãrare, care trebuie sã includã data achiziþiei ºi
identificarea produsului. Toate defectele funcþionale apãrute în perioada de garanþie, care sunt clar datorate unor defecte de material
sau de fabricaþie, vor fi remediate gratuit. Reparaþia defectelor nu va
extinde sau reînnoi perioada de garanþie a produsului. Defecþiunile
datorare uzurii normale, nerespectãrii instrucþiunilor de operare, folosirii incorecte sau improprii, operãrii unor materiale neadecvate, solicitarea excesivã, utilizarea în scopuri neautorizate, intervenþia clientului sau a unui terþ asupra produsului, sau alte motive pentru care
REMS nu este rãspunzãtor, vor fi excluse din garanþie.
Reparaþiile ºi asistenta în garanþie pot fi asigurate numai de unitãþi de
service autorizate pentru acest scop de cãtre REMS. Reclamaþiile pot
fi acceptate numai dacã produsul este prezentat unei unitãþi de service autorizatã REMS fãrã sã fi suportat înainte vreo intervenþie neautorizatã.
Costurile de expediþie la service ºi cele de retur sunt în sarcina clientului.
Drepturile legale ale cumpãrãtorilor, în particular dreptul de a reclama
defecþiunile cãtre dealer, nu vor fi afectate. Aceastã garanþie a producãtorului se va aplica numai produselor noi cumpãrate în Uniunea
Europeanã, în Norvegia ºi Elveþia.

