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REMS Tiger pneumatic Pneumatická šavlová pila na trubky

3,8 kg 1000 W 6 bar

Kvalitní německý výrobek

Výkonný, robustní, snadno ovladatelný pneumatický ná-
stroj s vodicím držákem znásobujícím přenos síly, umož-
ňující snadné, rychlé a kolmé řezání přímo na místě bez 
použití svěráku. Také pro univerzální řezání volně  
z ruky. Ideální pro řezání v nebezpečném prostředí, např. 
ve vlhku. Pro montáž, demontáž, opravy.
Ideální na ocelové trubky a jiné
Mnohé materiály, např. dřevo, dřevo s hřebíky,  
palety, kov, také nerezavějící ocel, litina, porobeton, 
sádrokartonové desky, pemza, cihly, pálené cihly.
Na těžko obrobitelné materiály, např. nerezavějící  
ocelové trubky, tvrdé litinové trubky, použijte REMS  
Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů.

REMS Tiger pneumatic – Pro řezání v nebezpečném  
prostředí. 

Řeže snadno, bleskově rychle, pravoúhle. Sílu přenášející 
vodící držák pro o 400 % větší řeznou sílu. Stabilní,  
obdélníková vodící tyč. 

Oscilační pohon s ANC. Agresivní orbitální pohyb pro 
rychlý posuv pily a vysokou životnost pilových listů.  
Univerzální upínka pilového listu.  

Konstrukce
Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, praktický tvar. Super lehká, váží 
jen 3,8 kg. Použitelná kdekoli. Ergonomický držák s ochranným pláštěm bezpečně 
zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro silný posuv pily při  
řezání volně z ruky. Sklopná opěra k jistějšímu a bezpečnějšímu vedení pily na  
řezaném materiálu. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi 
chrání převody před vodou a prachem. Motor na stlačený vzduch se silným tahem  
a velkou rezervou výkonu,1000 W. Řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač)  
0 až 1 700 min-1. Provozní tlak 6 bar, spotřeba vzduchu ≤ 1,6 m³/min. Bezpečnostní 
spínač s blokováním opětovného zapnutí. 

Další popis viz. REMS Tiger, strana 64 – 65. 

Rozsah dodávky
REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatická šavlová pila na trubky pro snadné, 
rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a volně z ruky. Pohonná jednotka 
s přímou rukojetí, s oscilačním, bez údržby pracujícím, v jehlových ložiskách 
všestranně uloženým klikovým pohonem, chráněným před vodou a prachem, 
agresivním orbitálním pohybem, motorem na stlačený vzduch se silným tahem 
1000 W, provozní tlak 6 bar, Bezpečnostní spínač s blokováním opětovného 
zapnutí. Řízení počtu zdvihů (akcelerační spínač) 0 až 1700 min-1. Hadice na 
přívod vzduchu, hadice na odvádění vzduchu. Univerzální upínka pilového listu. 
Šestihranný-klíč. Vodící držák 2". 2 kusy REMS speciálních pilových listů  
2"/140-3,2. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č.
560022

Příslušenství

Označení Obj.č.
REMS pilové listy  viz. str. 70 – 71.
REMS Tiger pneumatic pohonný stroj 560002 R
Vodicí držák 2" , pro trubky Ø ⅛ – 2" 563000 R
Vodicí držák 4" , pro trubky Ø 2½ – 4" 563100 R
Vodicí držák 6" , pro trubky Ø 5 – 6" 563200 R
Dvojitý držák   
pro řezání a řezání závitů, pro REMS Tiger  
a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 543100
Ochranný kryt  na vodící držák 2", 4" příp. 6" 
pro upnutí tenkostěnného materiálu 563008 R
Kufr z ocelového plechu 566051 R


