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REMS Amigo 22 V
Akkus menetvágógép gyorsan  
cserélhető vágófejekkel

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető 
elektromos menetvágó szerszám, egyedüli támasztó- 
tartóval. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális 
javításhoz, építési munkákhoz, felújításához. Li-Ion 22 V  
technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.
Csőmenet ⅛ – 1", 16 – 32 mm
Csapmenet 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Menetfajtákat lásd a 30, 31. oldalaon.

REMS Amigo 22 V – hordozható, könnyű, könnyen  
kezelhető. Li-Ion akku 21,6 V, 9,0 Ah, kb. 52 darab  
¾"-es menet készítéséhez, egyetlen akkutöltéssel*.

Rendszerelőny
Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy  
fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez.  
Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla
Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték 
ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő  
hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és  
a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal  
alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken  
is alkalmazhatóvá teszi. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. A meghajtó-
egység az akkumulátorral mindössze 5,6 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha  
markolattal (Softgrip).A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes.  
A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, 
a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint  
a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus 
töltésiállapot-felügyelet révén.

Meghajtás
Stabil, karbantartást nem igénylő hajtómű. Erős 21,6 voltos akkus motor, nagy 
teljesítménytartalékkal és 500 W leadott teljesítménnyel. Nagy vágási sebesség 
27 – 20 min-1. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés
Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 9,0 Ah teljesítménnyel, 
a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel* 
akár 52 darab ¾"-es menet készítéséhez. Töltésszint jelző színes LED égő.  
Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az 
akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. 
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék.  
Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 
21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Gyorsan cserélhető vágófejek
A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, 
kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a 
könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés 
a tökéletes cső központosítás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető 
ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében

Vágóbetétek
A bevált, elnyűhetetlen minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk 
által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a  
menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül 
hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok
A REMS Sanitol és a REMS Speciál (49. oldal). Speciálisan menetvágásra  
fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek.  
A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú  
élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás
Célszerűen a REMS ⅜ – 2" karmantyú-feszítőkkel (48. oldal) történik. 

Német minőségi termék



29

REMS Amigo 22 V
Akkus menetvágógép gyorsan  
cserélhető vágófejekkel

Tartozékok

jobb bal

Megnevezés Cikk-sz.
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, 
menetmetszőkhöz,  lásd a 30, 31 oldalakat.
REMS Amigo 22 V meghajtógép,   
akku nélkül 530004 R22
Támasztóvilla Amigo 2 Compact 543010
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A , 
feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett. 571578 R220
REMS REG St ¼–2",  cső-sorjamentesítő,  
lásd a 99. oldalt. 731700
Racsnis hajtókar  lásd a 22. oldalt . 522000
Menetvágó anyagok  lásd a 49. oldalt.
REMS Karmantyú feszítő ⅜ – 2"  lásd a 48. oldalt.
Acéldoboz betéttel 566030 R
REMS Lumen 2800 22 V , akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon

Szállítási terjedelem
REMS Amigo 22 V Set. Akkus menetvágógép gyorsbefogós vágófejjel. ⅛ – 1", 
16 – 32 mm, csőmenetekhez, 6 – 30 mm, ¼ – 1", csapmenetekhez. Jobb-, és balme-
netekhez. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 21,6 V, 500 W akku 
motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapo tának 
felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot- 
felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 90 W. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan  
cserélhető vágófejek kúpos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobb csőme-
netekhez, ill. a EN 60423 M szerinti elektromos installálású csövek meneteihez. 
Stabil acél dobozban.
Megnevezés Cikk-sz.
Set R ½ + ¾ + 1 530015 R220
Set M 20 + 25 + 32 530016 R220
Az NPT menetekhez REMS Amigo 22 V készlet szállítása lehetséges.  
Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.

*  Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. 


