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REMS Tiger pneumatic Pneumatisk rør-bajonetsav

3,8 kg 1000 W 6 bar

Tysk kvalitetsprodukt

Ydelsesstærk, robust, praktisk trykluftværktøj med  
kraftoverførende rørholder til problemløs, hurtig  
og retvinklet savninganvendelig overalt, uden skruestik. 
Også til universal savning i fri hånd. Ideel til arbejder  
i farligt miljø, fx i fugtige omgivelser. Til montage,  
nedrivning, reparation.
Ideel til stålrør og andre rør
Mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, 
også rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, 
pimpsten, tagsten, mursten.
Til materialer, som vanskeligt kan spåntages, fx rustfrie 
stålrør, hårde støbte rør, skal man bruge REMS Tiger SR 
med elektronisk styring af slagtallet.

REMS Tiger pneumatic – til savning i farligt miljø. 

Saver nemt, lynhurtig, vinkelret. Kraftoverførende  
rørholder til 400% mere savkraft.  
Stabil, firkantet trækstang. 

Oscillationsdrev med ANC. Aggressivt orbitalslag  
til hurtig fremføring af saven og høj standtid  
på savklingerne. Universal savklingeholder. 

Konstruktionsmåde
Robust, byggepladsvenlig. Slank, brugervenlig udformning. Superlet, kun 3,8 kg. 
Kan bruges overalt. Ergonomisk udformet næse med skridsikker, varmeisoleret 
beskyttelseskappe med softgreb, til kraftfuld fremføring under savning i fri hånd. 
Drejelig støttesko til sikker føring af saven på det materiale, som skal saves.  
En specieludformet, glat silikonepakning beskytter drevet mod vand og støv. 
Stærk trykluftmotor med stor kraftreserve, 1000 W. Slagtalstyring (hastigheds-
kontakt) 0 til 1700 min-1. Driftstryk 6 bar, luftforbrug ≤ 1,6 m³/min. Sikkerheds- 
vippekontakt med genindkoblingsspærre. 

Yderligere omtale – se REMS Tiger – side 64 – 65. 

Leveringen omfatter
REMS Tiger pneumatic sæt. Pneumatisk rør-bajonetsav til let, hurtig vinkelret 
oversavning med rørholder og til frihåndssavning. Maskinen med lige håndtag, 
vedligeholdelsesfrit, vand og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt nålelejet 
drev (ANC), aggressivt orbitalslag, stærk trykluftmotor 1000 W. Arbejdstryk 6 bar, 
sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Slagtalstyring (hastigheds-
kontakt) 0 til 1700 min-1. Slange til lufttilgang, slange til luftafgang. Universal, 
patenteret savklingeholder. Unbra conøgle. Rørholder 2". 2 stk. REMS spezialsav-
klinger 2". I stabil stålkasse.

Art.-nr.
560022

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
REMS savklinger  se side 70 – 71.
REMS Tiger pneumatic maskine 560002 R
Rørholder 2" , til rør Ø ⅛ – 2" 563000 R
Rørholder 4" , til rør Ø 2½ – 4" 563100 R
Rørholder 6" , til rør Ø 5 – 6" 563200 R
Dobbeltholder  
til savning og gevindskæring, til REMS Tiger  
og REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 543100
Beskyttelseskappe  til rørholder 2", 4" hhv. 6" 
til opspænding af tyndvægget materiale 563008 R
Stålkasse 566051 R


