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REMS Puma VE Elektrisk universal-bajonetsav

Ydelsesstærk elværktøj til universel savning i fri hånd. 
Kun 3,8 kg. Ideel til montering, afmontering, reparation.
Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, 
også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, 
pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Puma VE – den ydelsesstærke universalsav med 
anti-vibrations-system. Hurtig udskiftning af savklingen 
uden brug af værktøj. Indstillelig støttesko. 

Universelt anvendelig
Kan bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, i trange hjørner, plant med væggen. 
Ekstremt alsidig og kraftig. Til alle savearbejder på byggepladsen, til rednings-  
og udrykningsindsats. Også til dyksavning. 

Konstruktionsmåde
Ydelsesstærk,velegnet til byggepladser. Brugervenlig, ergonomisk form. Kun 3,8 kg.  
Ergonomisk udformet forreste greb på huset med skridsikker, varmeisolerede  
beskyttelseskappe med softgrip, for kraftfuld savfremføring. Praktisk spadegreb 
med vibrationsdæmpende softgrip. Trækstangen løber i det lukkede motorhus,  
for sikkert arbejde. Stor savklingevandring, 30 mm, for bedre fjernelse af spåner. 
Højt slagtal op til 2800 min-1 for hurtig savfremføring og effektiv savning. Robust 
drev, vedligeholdelsesfrit. Særlig glat specialpakning. Stærk universalmotor  
med stort volumen, med stor effektreserve, 1300 W. 4 m langt tilslutningskabel. 
Sikkerheds-vippekontakt. 

Anti-vibrations-system
Speciel drivteknik med afbalanceret modvægt og vibrationsdæmpende greb.  
For ubesværet savning og derved mindre anstrengelse. 

Vario-Elektronik
Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastigheden) til forsigtig start på savningen 
og for at vælge rette hastighed til materialet ved savningen. Hastigheden kan  
reguleres trinløst med et variabelt tryk på sikkerhedskontakten fra 0 til 2800 min-1 
(hastighedskontakt). 

Savklingeholder med hurtigudskiftnings-system
Praktisk savklingeholder med hurtigudskiftnings-system for hurtig udskiftning  
af savklingen uden brug af værktøj. Til at holde et-tungede savklinger. Savklingen 
kan indsættes med fortandingen nedad eller 180° drejet opad for at skære på 
trange og vanskeligt tilgængelige steder.

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer  
(side 63).

Trinløst indstillelig støttesko
Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves.  
Støtteskoen kan i længderetningen indstilles trinløst 40 mm for bedre udnyttelse  
af savklinger, som til dels er blevet sløve, og til indstilling af savklingens skære-
dybde i materialet. Til at arbejde økonomisk.

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
REMS Puma VE maskine 560003 R220
REMS savklinger  se side 71.
Stålkasse 566051 R

Leveringen omfatter
REMS Puma VE sæt. Elektrisk universal-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE)  
til frihåndssavning, med anti-vibrations-system. Maskine med spadehåndtag  
med softgrip, vedligeholdelsesfrit krumtapdrev, kraftig universal motor 230 V, 
50 – 60 Hz, 1300 W, sikkerheds-vippekontakt, 4 m kabel. Trinløs elektronisk styring 
af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 2800 min-1. 30 mm vandring. Savklingeholder 
med hurtigudskiftnings-system. Indstillelig støttesko. Unbraconøgle. 1 stk. REMS 
savklinge 210-1,8/2,5. I stabil stålkasse.

Art.-nr.
560023 R220

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

3,8 kg 1300 W 230 V VE


