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REMS Tiger 22 V VE Batteridrevet rør-bajonetsav

 • Lav friktion, lavt slid
 • Tydelig reduceret ophedning
 • For ekstrem lang levetid også 
ved ekstreme saveopgaver

Tysk kvalitetsprodukt

Kraftfuldt, mobilt og praktisk elværktøj med kraft over-
førende rørholder til problemløs, hurtig og retvinklet  
savninganvendelig overalt, uden skruestik. Også til  
universal savning i frihånd. Kun 3,4 kg. Ideel til montage, 
nedrivning, reparation. Li-Ion 22 V Technology.  
Til akku- og netdrift. 
Ideel til stålrør og andre rør
Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, 
også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, 
pimpsten, tagsten, mursten.

REMS Tiger 22 V VE – installatørsaven. Saver nemt,  
lynhurtigt og vinkelret. Mobil, praktisk, let.  
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, til ca. 80 overskæringer  
af stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 overskæringer  
af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning*.
Kraftoverførende rørholder
400% mere savkraft til rådighed for en kraftbesparende, superhurtig savning,  
fx et 2" stålrør på kun 11 sekunder. Til montage og nedrivning. Rørholder med  
5 dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning muliggør nem, hurtig og retvinklet 
savning overalt på stedet, uden skruestik. Ideel håndtering, nem og lynhurtig  
betjening, kun et greb til opspænding og savning. Ingen frit svingende kæde og 
omstændig betjening, som når man benytter kædeskruestik. Ingen klem-mulighed, 
da svingvinkel er begrænset. 

Vinkelret savning
Et vinkelret snit med rørholder og med REMS spezialsavklinge (gult). En forud-
sætning for korrekt, faglig bearbejdning af en rørinstallation.

REMS specialsavklinge
REMS specialsavklinge (side 70), ekstra tykt, bøje- og vridningsstabilt, to-tunget,  
ubetinget nødvendig for at save retvinklet og for hurtig afmontering af stålrør  
med kraftoverførende rørholder. 

REMS universalsavklinge
Kun 1 universalsavklinge (side 70) for alle savearbejder i stedet for mange for-
skellige to-tungede savklinger. Til frihåndssavning og til savning med rørholder. 

REMS savklinger
Komplet sortiment REMS savklinger til frihåndssavning i mange materialer  
(side 71).

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Mobil, praktisk, let. Drivmaskine med batteri kun  
3,4 kg. Slankt design. Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skrid-
sikker, varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring 
under savning. Praktisk spadegreb med softgrip. Drejelig støttesko til sikker føring 
af saven på det materiale, som skal saves. En special udformet, glat siliconepak-
ning beskytter drevet mod vand og støv. Stærk Akku-Motor 21,6 V med stor kraft-
reserve, 500 W afgivet effekt. Sikkerheds-vippekontakt. Maskintilstandskontrol 
med overbelastningsbeskyttelse af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyt-
telse mod overophedning gennem temperaturovervågning af motoren (NTC),  
med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med en 2-farvet 
grøn/rød LED.

Stabil, firkantet trækstang
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nålelejet i belastningsretningen, 
støttet i hele savretningen, til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld 
savning med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraftoverførende rørholder. 
Meget lang levetid. Trækstangen løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

Oscillationsdrev med ANC
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelsesfrit oscillationsdrev til  
ensartet optagelses af sav – og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen.  
Alsidigt, nålelejet drev (ANC) reducerer rivning, opvarmning og slid. Derfor lang 
levetid – også ved høj belastning ved kraftfuld savning. 

Vario-Elektronik
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udformet til forsigtig start og for 
korrekt valg af hastighed – alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt 
tryk på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min-1 (gasgiverkontakt).

Aggressivt orbitalslag
Aggressivt orbitalslag med vertikal hakbevægelse på savklingen til kraftfuld, hurtig 
fremføring af saven, fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på savklingen. 
Nålelejet, fast indstillet orbitalslag garanterer vedvarende kraftfuld savning også 
ved extrem belastning, fx ved oversavning af stålrør.

Batteri- eller netdrift 
Li-Ion 22 V Technology. Ekstremt robust akku Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet for 
en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rør holder  
eller ca. 140 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder pr. akkuladning*. Trindelt  
ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperatur område – 10 til + 60 °C. 
Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtig-
lader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladnings tider, som tilbehør. Strømforsyning 
220 – 240 V/21,6 V, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 
21,6 V, som tilbehør.

Universal savklingeholder
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – uden udskiftning eller 
omstilling af trykstykket.
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REMS Tiger 22 V VE Batteridrevet rør-bajonetsav

Leveringen omfatter
REMS Tiger 22 V VE sæt. Batteridrevet rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) 
til ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. 
Drivmaskine med spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet 
oscillationsdrev med alsidigt nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig 
batteri-motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds-vippekontakt. Trinløs elektronisk styring 
af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min-1. Maskintilstandskontrol med 
overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstands kontrol. Akku 
Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universal 
savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezial savklinger 
2"/140-3,2. I stabil stålkasse.

Art.-nr.
560053 R220

Andre netspændinger kan leveres på forespørgsel.

3,4 kg 500 W 21,6 V VE

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
REMS Tiger 22 V VE maskine,  uden batteri 560011 R22
REMS savklinger  se side 70 – 71.
Rørholder 2" , til rør Ø ⅛ – 2" 563000 R
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220
Strømforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A , 
til netdrift i stedet for akku Li-Ion 21,6 V 571578 R220
Stålkasse  med indlæg 566030 R
REMS Lumen 2800 22 V , akku-LED-arbejdslampe, se side 111.

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C. 


