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REMS Puma VE Elektrická univerzální šavlová pila

Výkonný elektrický nástroj k univerzálnímu řezání volně 
z ruky. Jen 3,8 kg. Ideální pro montáže, demontáže, opravy.
Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky, palety, 
kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, sádrokarto-
nové desky, pemza, cihly, pálené cihly.

REMS Puma VE – výkonná univerzální pila s antivibračním 
systémem. Rychlá výměna pilového listu, bez nářadí. 
Přestavitelná opěra. 

Univerzální použití
Kdekoli použitelná, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých koutech, při řezání při zdi. 
Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná. Pro všechny práce řezání na stavbě, 
pro použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof. Také pro 
ponorné řezání. 

Konstrukce
Výkonná, vhodná pro stavby. Dobře padnoucí do ruky, tvar pro výhodné uchopení. 
Jen 3,8 kg. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s tepelně izolujícím ochranným  
pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí s měkkým uchopením Softgrip, pro 
řezný posuv plný síly. Praxi odpovídající uzavřená rukojeť s vibrace tlumícím ucho-
pením Softgrip. V uzavřené skříni pohonu běžící vodící tyč, pro bezpečnou práci. 
Velký posuv pilového listu, 30 mm, pro lepší vyhazování třísek. Vysoký počet zdvihů 
do 2800 min-1 pro rychlý posuv pily a efektivní řezání. Robustní klikový převod,  
bez údržby. Vysoce kluzné speciální těsnění. Výkonný, velkoobjemový univerzální 
motor s velkou rezervou výkonu, 1300 W. Dlouhé přívodní vedení 4 m. Bezpečnostní 
spínač. 

Antivibrační systém
Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a vibrace tlumícími úchopovými 
plochami. Pro neúnavné řezání bez vibrací. 

Vario Elektronika
Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé naříznutí  
a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání dle daného materiálu. Počet zdvihů 
 je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na bezpečnostní spínač  
od 0 do 2800 min-1 (akcelerační spínač). 

Upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem
Praktické upínání pilového listu s rychlovýměnným systémem pro rychlou výměnu 
pilového listu bez nářadí. K upínání pilových listů s jednostranným úchytem.  
Použitelný je pilový list s ozubením dolů nebo otočený o 180° směrem vzhůru,  
pro řezy na úzkých a těžko přístupných místech.

REMS pilové listy
Kompletní sortiment REMS pilových listů k řezání volně z ruky na různé materiály 
(strana 71).

Plynule přestavitelná opěra
Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na řezaném materiálu. 
Opěra délkově plynule o 40 mm nastavitelná k lepšímu využití dílčím způsobem 
otupených pilových listů a k nastavení hloubky ponoru pilového listu v materiálu. 
Pro hospodárnou práci.

Příslušenství

Označení Obj.č.
REMS Puma VE pohonný stroj 560003 R220
REMS pilové listy  viz. str. 71.
Kufr z ocelového plechu 566051 R

Rozsah dodávky
REMS Puma VE Set. Elektrická univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) 
k řezání volně z ruky, s antivibračním systémem. Pohonná jednotka s uzavřenou 
rukojetí s měkkým úchopem, chráněným klikovým ústrojím, pracu jícím bez údržby, 
silným, výkonným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, bezpečnost-
ním spínačem, přívodním vedením 4 m. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů 
(akcelerační spínač) 0 až 2800 min-1. 30 mm zdvih. Upínač pilového listu s rychlo-
výměnným systémem. Přestavitelná opěra. Šestihranný klíč. 1 kus REMS pilového 
listu 210-1,8/2,5. V pevném kufru z ocelového plechu. 

Obj.č.
560023 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.

3,8 kg 1300 W 230 V VE


