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Akkumlátoros  
Univerzális orrfűrész

REMS Akku-Cat 22 V VE
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Még hatékonyabb: 100 %-al több vágás! 1) 

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető. 
Ideális szereléshez, bontáshoz, javításhoz. 

Mindössze 3,1 kg az akkumulátorral együtt!

Német minőségi termék



REMS Akku-Cat 22 V ANC VE – fűrészel mindent,  
mindenütt. Nagy teljesítményű, robusztus,  
könnyen kezelhető.

REMS Akku-Cat 22 V VE egy nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám univerzális, szabadkézi 

fűrészeléshez. A gép univerzálisan alkalmazható több alapanyag vágásához, mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, szintén 

a rozsdamentes acél, öntvények, pórusbeton, gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla. A REMS Li-Ion 22 V technológia mércét 

állít fel a gazdaságosság és kényelem szempontjából és lehetővé teszi a felhasználónak a szupergyors vágást. Az akkumulátor 

technológia és az alacsony, mindössze 3,1 kg súly az akkumulátorral együtt, lehetővé teszi az egyszerű munkavégzést  

erőfeszítések nélkül, bárhol a helyszínen. Ideális a szereléshez, bontáshoz, javításhoz.    

1  Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszás-
biztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással,  
(softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében.

2  Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). 

3  Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb  
fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. 

4  Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a  
hajtóművet a víztől és a portól. 

5  Erőteljes, 21,6 V akkumulátoros motor nagy teljesítmény 
tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. 

6  Biztonsági érintőkapcsoló. 

7 	 Stabil,	merőleges	vonórúd 
Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában 
tűcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden  
oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, 
egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. 
Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben  
elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

8  Oszillációs	hajtómű	ANC-vel 
Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem 
ígénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást 
hoz létre a vezetőrúddal és a fűrészlappal. A minden  
oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti  
a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, 
még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.  

9 	 Vario-elektronika 
Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az 
érzékeny vágáskezdéshez és fűrészeléskor a löket-
számnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. 
A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett  
változó nyomástól függően 0–2000 min-1 között fokozat-
mentesen változtatható (gázpedálkapcsoló). 

10 Agresszív	bolygómeghajtás 
Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális  
vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelő-
tolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok  
hosszú élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállí-
tott bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes  
fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek 
fűrészelésénél.  

11 Li-Ion	22	V	technológia 
Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 5,0 Ah vagy 9,0 Ah 
teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és 
nagy teljesítményű. Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah akkumulátorok 
100% -kal több vágásnál, mint a Li-Ion 18 V, 3,0 Ah  
akkumulátorok.1)

12 Töltésszint jelző színes LED égő. 

13 Működési hőmérsékleti tartomány  – 10-től + 60 °C-ig. 
Memóriaefektus mentes az akku mulátor maximális  
teljesítményéért.

14 Gyorstöltő a rövid töltésidő érdekében. 

15 Univerzális	fűrészlap	befogás 
Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali 
szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy  
áthelyezése nélkül. 



150-1,4 HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561104  Made in Germany

150-2,5��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561110  Made in Germany

150- 4,2 WS Art.-Nr. 561115  Made in Germany

Universal 150-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561005

Universal 200-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Universal 300-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561004

Tartozékok
REMS	Akku-Cat	22	V	VE	meghajtó	motor,		 
akku nélkül   Cikk-sz. 560010 R22#  

Akku	Li-Ion	21,6	V,	5,0	Ah	    Cikk-sz. 571581 R22#  

Akku	Li-Ion	21,6	V,	9,0	Ah	    Cikk-sz. 571583 R22#  

Gyorstöltő	készülék	Li-Ion	230	V,		50–60 Hz, 70 W   Cikk-sz. 571575 R220#  

Acéldoboz	betéttel   Cikk-sz. 566030 R#  

REMS univerzális	fűrészlapok 
Univerzális fűrészlapok kézi vezetésű fűrészeléshez.  
A sok különféle fűrészlap helyett. 

REMS	fűrészlapok 
Fűrészlapok a szabadkezű vágásért a különböző anyagokra.
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REMS Akku-Cat 22 V VE
REMS Akku-Cat 22 V VE Set. Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektroni-
kával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézi fogantyúval, karbantar-
tást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott  
forgató hajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 21,6 V motorral, biztonsági 
érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszám-vezérlés 0–2000 min-1. Akkumulátor  
Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Univerzális fűrészlap  
befogás. Hatlapú imbuszkulcs. 1 db REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez 
dobozban.
   Cikk-sz. 560052 R220#  

Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

REMS	Česká	republika	s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
Es-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


