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Akkus csővágó  
szablyafűrész

REMS Akku-Tiger 22 V VE
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Erőátvitel vezetőtartóval és 400%-kal nagyobb fűré-
szelési erő az erőkímélő, rendkívül gyors, derékszögű  
levágásért: 1"-es acélcsőben akár 7 másodperc alatt.  

21,6 V, 9,0 Ah Li-ion akku, egyetlen akkutöltéssel  
kb. 80 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartóval 
vagy kb. 135 darab 1"-es acélcső levágásához  
vezetőtartó nélkül. 

Meghajtógép akkuval együtt csak 3,4 kg.
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REMS Akku-Tiger 22 V VE – A szerelők fűrésze. 
Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel.

A REMS akkus Tiger 22 V VE egy nagy teljesítményű, robusztus, kézreálló elektromos kéziszerszám. Vezetőtartó 5-szörös 

erőátvitelű emelőerővel a 400%-kal nagyobb fűrészelési erőért, amely lehetővé teszi a bárhol helyben elvégezhető erőkímélő, 

rendkívül gyors levágást, satu nélkül. A REMS akkus Tiger 22 V VE ideális megoldás acélcsövek derékszögű levágásához, 

azonban univerzálisan is használható sok egyéb anyagban, például szeget tartalmazó fában, lapokban, fémben, rozsdamentes 

acélban, öntvényekben, pórusbeton, gipszlapokban, tufában, tetőcserépben, téglában történő vágáshoz. A REMS Li-Ion 22 V 

Technology 9,0 Ah kapacitásával mércének számít a gazdaságosság és a felhasználóbarát alkalmazás tekintetében és egyetlen 

akkutöltéssel kb. 80 levágást tesz lehetővé 1"-es acélcsőben vezetőtartóval vagy kb. 135 levágás végezhető vele 1"-es 

acélcsőben, vezetőtartó nélkül. Ideális szereléshez, szétszereléshez, javításhoz.  

1 	 Erőátvitel	vezetőtartóval 
400%-kal nagyobb fűrészelési erő az erőkímélő, rendkívül 
gyors levágásért: 1"-es acélcsőben akár 7 másodperc 
alatt. Vezetőtartó 5-szörös erőátvitelű emelőerővel, amely 
lehetővé teszi a bárhol helyben elfáradás mentesen  
elvégezhető, gyors derékszögű levágást, satu nélkül.  

2  Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszás-
biztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással,  
az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében.

3  Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). 

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

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

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

7  Biztonsági érintőkapcsoló. 

8  A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas  
áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet- 
felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint 
a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel 
biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.  

9 	 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.

10 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.  

11 	 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 0–1900 min-1 között fokozat-
mentesen változtatható (gázpedálkapcsoló). 

12 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 beállított boly-
gómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést 
rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.  

13 Li-Ion	22	V	Technology 
Nagyon jól terhelhető 21,6 V Li-ion akku, 9,0 Ah  
kapacitással a hosszú működési idő érdekében.  
Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel 
akár kb. 80 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtar-
tóval vagy kb. 135 darab 1"-es acélcső levágásához  
vezetőtartó nélkül.  

14 Töltésszint jelző színes LED égő. 

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

16 Gyorstöltő. 

17 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

90°

Spezial 2”/140-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

Spezial 4”/200-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561002

90°

Spezial 6”/260-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

90°

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-Tiger	22	V	VE	meghajtó	motor,		 
akku nélkül   Cikk-sz. 560011 R22#  

Vezetősatu	2"-ig,	 Ø ⅛ – 2" csövekhez   Cikk-sz. 563000 R#  

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#  
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REMS Akku-Tiger 22 V VE
REMS	Akku-Tiger	22	V	VE	Set.	Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az  
elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóvak, valamint szabad kezes  
vágáshoz. Körfogantyús, karbantartás mentes, víz és por ellen védett oszcillációs hajtású  
meghajtógép minden oldalon tűcsapágyzású forgattyús hajtással (ANC), agresszív orbitális  
lökettel, 21,6 V, 500 W erős akkus motorral és biztonsági nyomókapcsolóval. Fokozat nélküli 
elektronikus löketszámvezérlés (nyomatékváltó kapcsoló) 0 és 1900 min-1 között. Gép állapotá-
nak felügyelete mit túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel.  
Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorstöltő készülék Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Univerzális 
fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 
2"/140-3,2. Stabil, acéllemezből készült dobozban. 
   Cikk-sz. 560053 R220#  

REMS speciális	fűrészlapok 
Speciális fűrészlapok acélcsövek merőleges fűrészeléséhez és gyors bontásához 
nyomatéknövelő vezetősaruval.

REMS univerzális	fűrészlapok 
Univerzális fűrészlapok kézi vezetésű fűrészeléshez, és nyomatéknövelő  
vezetősatuval történő fűrészeléshez. A sok különféle fűrészlap helyett. 

REMS	fűrészlapok 
Fűrészlapok a szabadkezű vágásért a különböző anyagokra.

Info

Info

Info

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


