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REMS Amigo 22 V
Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými  
závitořeznými hlavami

Výkonný, mobilní, snadno ovladatelný elektrický nástroj 
pro řezání závitů s jedinečnou opěrnou vidlicí. Lze jej  
používat kdekoli, bez svěráku. Ideální pro opravy, reno-
vaci, stavby. Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový  
a sít’ový provoz.
Trubkový závit ⅛ – 1", 16 – 32 mm
Šroubový závit 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Druhy závitů viz. str. 30, 31.

REMS Amigo 22 V – mobilní, lehká, snadno  
ovladatelná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,  
pro ca. 52 závitů ¾" na jedno nabití akumulátoru*.

Výhoda systému
Jen jeden druh malých, kompaktních rychlovyměnitelných závitořezných hlav  
a jen jeden druh řezných čelistí pro všechny závitnice REMS. Proto jednoduché, 
nákladově výhodné skladování. Nemůže dojít k záměnám.

Opěrná vidlice
Stabilní, jednoduše použitelná vidlice pro podepření točivého momentu v obou 
směrech. Bezpečně upínající díky šikmo postavenému upínacímu vřetenu,  
se samozesilujícím upínacím účinkem. Velmi jednoduché usazení závitnice  
na opěrnou vidlici a trubku.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodná pro používání na stavbách. Všude okamžitě použi-
telná, i bez svěráku. Úzký tvar pro těžko přístupná místa. Mobilní, lehká, snadno 
ovladatelná. Pohonná jednotka s akumulátorem pouze 5,6 kg. Praktická uzavřená 
rukojeť měkkým úchopem (Softgrip). Perfektní, bezpečné usazení rychlovyměnitel-
ných závitořezných hlav. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení pohonné 
jednotky proti příliš vysokým proudům, s ochranou proti přehřátí prostřednictvím 
sledování teploty motoru (NTC), s kontrolou stavu nabití se zobrazením stavu nabití 
prostřednictvím dvoubarevné zelené/červené LED.

Pohon
Stabilní pohonná jednotka nevyžadující údržbu. Výkonný akumulátorový motor 
21,6 V, s velkou rezervou výkonu, výkon 500 W. Vysoká rychlost řezání 27–20 min-1. 
Bezpečnostní spínač.

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 
9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Lehká a výkonná, pro 52 závitů ¾" na jedno nabití  
akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pra-
covní teploty – 10 do + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumu-
látoru. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 300 W, pro 
kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na 
výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství. 

Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy
Osvědčená technika, vysoká kvalita materiálu a precizní zpracování závitořezné 
hlavy, závitořezné čelisti a krytu tvoří kompaktní celek a garantují super lehké  
nařezávání a snadné řezání závitu. Žádné zasekávání závitořezných čelistí.  
Dlouhé, precizní trubkové vedení pro perfektní vystředění trubky. Otvory pro  
odchod třísek se směrem ven rozšiřují, třísky tak mohou snadno odcházet  
a výsledný závit je čistý.

Závitořezné čelisti
Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS s optimální geometrií 
břitu zaručují super lehké nařezávání, snadné řezání závitu a čistý závit. Závito-
řezné čelisti se vyrábějí z odolné, zvlášt’ kalené speciální oceli, zaručující extrémně 
dlouhou životnost.

Závitořezné oleje
REMS Sanitol a REMS Spezial (strana 49). Vyvinuté speciálně pro řezání závitů. 
Vyznačují se velmi vysokými mazacími a chladicími účinky. Bezpodmínečně  
nutné pro dosažení čistého závitu a zajištění delší životnosti závitořezných čelistí, 
nástrojů a strojů.

Výroba vsuvek
Racionálně s REMS Nippelspannery ⅜ – 1" (2") (strana 48).

Kvalitní německý výrobek
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REMS Amigo 22 V
Akumulátorová závitnice s rychlovyměnitelnými  
závitořeznými hlavami

Příslušenství

pravé levé

Označení Obj.č.
Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy, závitořezné 
čelisti, nástrčné hlavy pro závitníky  viz. str. 30 – 31.
REMS Amigo 22 V pohonná jednotka,   
bez akumulátoru 530004 R22
Opěrná vidlice Amigo 2 Compact 543010
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220
Sít’ový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,   
pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V 571578 R220
REMS REG St ¼ – 2",  odhrotovač, viz. str. 99. 731700
Ráčna  viz. str. 22. 522000
Závitořezné oleje  viz. str. 49.
REMS Nippelspanner ⅜ – 2"  viz. str. 48.
Kufr z ocelového plechu  s vložkou 546000
REMS Lumen 2800 22 V , akumulátorový LED stavební reflektor, viz. str. 111.

Rozsah dodávky
REMS Amigo 22 V Set. Akumulátorová závitnice s rychlovýměnnými řezacími 
hlavami. Pro trubkové závity ⅛ – 1", 16 – 32 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". 
Pro pravé i levé závity. Pohonná jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkon-
ným akumulátorovým motorem 21,6 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spína-
čem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování 
teploty, kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rychlonabíječka 
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Rychlovy-
měnitelné závitořezné hlavy REMS eva pro kónické trubkové závity ISO 7-1,  
EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky 
EN 60423 M. V pevném kufru z ocelového plechu.
Označení Obj.č.
Set R ½ + ¾ + 1 530015 R220
Set M 20 + 25 + 32 530016 R220
REMS Amigo 22 V Set pro NPT-závity lze dodat.  
Jiná napětí sítě na vyžádání.

*  Teplota prostředí cca. 20 °C. 


