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REMS Cat 22 V VE Akkumlátoros Univerzális orrfűrész

Német minőségi termék

 • Súrlódás- és kopásbiztos
 • Egyértelműen csökkentett  
melegedés

 • A rendkívül hosszú élettartam  
érdekében kemény használatnál is.

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető 
elektromos szerszám, univerzális szabadkézi fűrésze-
léshez. Csak 3,1 kg. Ideális szereléshez, bontáshoz,  
javításhoz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros-  
és hálózati üzemelésre.
Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, 
fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton,  
gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.
Ideális az acél és egyébb csövekhez

REMS Cat 22 V VE – fűrészel mindent, mindenütt.  
Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető.  
Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kb. 75 vágás  
az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás
Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban, falszínelés.  
Háló-zatfüggetlen. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű, különösen  
jól alkalmazható fémekre is. Pl. fémcsövek fűrészeléséhez, kazánok, tartályok,  
fürdőkádak stb. szétfűrészeléséhez, ablak-osztások kifűrészeléshez, menté-
seknél- és katasztrófáknál történő használat esetén. Merülővágáshoz is.

Felépítés
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyen  
kezelhető. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység  
az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Ergonómiailag kialakított 
elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással az 
erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal 
(Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez 
az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi  
a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 21,6 V akkumulátoros motor nagy  
teljesítmény tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló.  
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 
töltésellenőrzés révén. 

Stabil, merőleges vonórúd
Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazott, a teljes  
fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, 
egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. Rendkívül hosszú élettartam.  
A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel
Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem ígénylő oszcillációs  
meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúdda és a fűrészlappal.  
A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást,  
melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek  
melletti nagy igénybevételnél is. 

Vario-elektronika
Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdés-hez 
és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. 
A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 
0–1900 min-1 között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló). 

Agresszív bolygómeghajtás
Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az 
erőteljes, gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú 
élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartó-
san erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél. 

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés
Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah 
teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, akku-
mulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, kb. 66 vágás az 1"-os acélcsövön, 5,0 Ah, kb. 75 vágás 
az 1"-os acélcsövön, 9,0 Ah-val kb. 140 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor 
feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány 
– 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesít-
ményéért. 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.

Univerzális fűrészlap befogás
Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap  
lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap
Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (70. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok 
fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetősatuval.

REMS fűrészlapok
Teljes REMS fűrészlap válszték a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. 
(71. oldal).
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REMS Cat 22 V VE Akkumlátoros Univerzális orrfűrész

3,1 kg 500 W 21,6 V VE

Szállítási terjedelem
REMS Cat 22 V VE Set. Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario- 
elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú  
kézi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs haj-
tóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív 
bolygómeghajtással, erőteljes, 21,6 V motorral, biztonsági érintőkapcsolóval.  
Fokozatmentes elektronikus löketszám-vezérlés 0–1900 min-1. Gép állapotának 
felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot- 
felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 90 W. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. 1 db REMS 
univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

Cikk-sz.
560052 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS fűrészlapok  lásd 70 – 71 oldal. 
REMS Cat 22 V VE meghajtó motor,   
akku nélkül 560010 R22
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22
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
Acéldoboz betéttel 566030 R
REMS Lumen 2800 22 V , akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon

*  Környezeti hőmérséklet kb. 20°C. 


