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REMS Turbo K
Universal metalrundsav med automatisk 
køle/smøre-indretning

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, mobil, universal metalrundsav til installation, 
metalhåndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

90° 78 55 70 × 50 50 × 50 40 40 50 × 30

45° 60 55 60 × 40 50 × 50 40 40 50 × 30

REMS savklinge Ø 225 mm

REMS Turbo K – den stærkeste i sin klasse. 
Stor trækkraft, fx. 2" stålrør på kun 5 sek. 
Nem at transportere. 
Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål. Let at håndtere, nem at bære, kom-
plet kun 22 kg. Automatisk køle/smøre-indretning. Gunstig vægtstangvirkning 
giver let savning. Hurtig udskiftning af savklingen. Målnøjagtig savning. Understel 
eller kørbart understel som tilbehør, for let transport, står stabilt og med optimal 
arbejdshøjde. 

Universalskruestik
Robust, letløbende universalskruestik med stabil spændespindel og stor dimensio-
neret spændarm for kraftsparende, sikker opspænding af materialet. Seriemæssig 
med spændindsats til tyndvæggede rør. Letlæselig skala og klemarm giver hurtig 
indstilling af gehrungsvinkelen. Enkelt, stabilt længdeanslag.

Drift
Robust, præcist kugleleje- og nålelejet drev, vedligeholdelsesfrit. Gennemprøvet 
universalmotor, 1200 W. Overbevisende, hurtig oversavning, fx. 2" stålrør på kun  
5 sek. Ideelt omdrejningstal 115 min-1 sikrer hurtig og rolig oversavning.

REMS savklinger
Tysk topkvalitet. Som tilbehør REMS universal metalrundsavklinge HSS 
225 × 2 × 32 mm, 120 tænder er tilpasset specielt til REMS Turbo K ydelse. Special-
fortandet, hærdet og slebet. Specielt tilpasset til savning i rustfrie stålrør – brug 
REMS rundsavklinge HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet 
og slebet. Til endnu højere standtid vælges REMS rundsavklinge HSS-E (kobolt-
legeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Specielt fintandet, hærdet og slebet. 

Køle/smøremiddel
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Meget høj smøre/kølevirkning.  
Ubetinget nødvendigt for rene snit, højere standtid på savklinger og længere 
levetid på maskinen.

Leveringen omfatter
REMS Turbo K Basic. Universal metalrundsav med automatisk køle/smøre- 
indretning til vinkelrette snit og til gehringssnit til 45°. Til REMS savklinge  
Ø 225 mm. Med vedligeholdelsesfrit drev, gennemprøvet stærk universalmotor 
230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt, sikkerhedsskærm, længdeanslag. 
Spændindsats til tyndvæggede rør. Omdrejningstal 115 min-1. Ringnøgle. Seks-
kantnøgle. 1 fyldning REMS køle/smøremiddel REMS Spezial. Uden savklinge. 
Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel. I karton.

Art.-nr.
849007 R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
REMS universal-metalrundsavklinge HSS   
225 × 2 × 32 mm, 120 tænder 849700 R
REMS metalrundsavklinge HSS  
specielt til rustfrie stålrør, fintandet 225 × 2 × 32 mm,  
220 tænder. 849703 R
REMS metalrundsavklinge HSS-E  (koboltlegeret)  
specielt til rustfrie stålrør, fintandet  
225 × 2 × 32 mm, 220 tænder. Meget høj standtid. 849706 R
Elektronisk omdrejningstalregulator   
til savning af seje materialer, fx. rustfrie stålrør, hårde 
støbejernsrør. Fastindstillet, optimalt omdrejningstal. 565051 R220
Køle/smøremidler  se side 49.
Understel 849315 R
Understel, kørbart 849310 R
REMS Jumbo,  sammenklappelige arbejdsborde, se side 106
REMS Herkules,  materialestøtter, se side 107
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