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REMS Cat VE Elektromos, univerzális orrfűrész

 • Súrlódás- és kopásbiztos
 • Egyértelműen csökkentett  
melegedés

 • A rendkívül hosszú élettartam  
érdekében kemény használatnál is.

Német minőségi termék

3,0 kg 1050 W 230 V VE

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető  
elektromos szerszám univerzális, szabadkézi  
fűrészeléshez. Csak 3,0 kg. Ideális szereléshez,  
bontáshoz, javításhoz.
Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, 
fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton,  
gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla. 
Főleg acélcsövekre

REMS Cat VE – fűrészel mindent, mindenütt.  
Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű.  
Robusztus és könnyen kezelhető.

Univerzális alkalmazás
Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban. Rendkívül sokoldalú, 
és nagy teljesítményű. Főleg acélcsövek darabolásához, kazánok szétvágásához, 
tartályokhoz, kádakhoz. Mentésekhez és katasztrófaelhárításokhoz. Merülővágá-
sokhoz is.

Felépítése
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuper- 
könnyű, csak 3,0 kg. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, 
hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás 
érdekében. Ergonómiai kialakítású, a gyakorlatban bevált ásó alakú kézifogantyú. 
Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alap-
anyagba való vágáshoz. Igen csúszó képes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet  
a víztől és aportól. Erőteljes, univer zális motor nagy, 1050 W teljesítménytartalékkal. 
Biztonsági érintőkapcsoló.

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. 

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 tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl.  
acélcsövek fűrészelésénél. 

Vario-elektronika
Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez 
és fürészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. 
A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 
0–2400 min-1 között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló). 

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, vezetösatuval.

REMS fűrészlapok
Teljes REMS fűrészlap válszték a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. 
(71. oldal).

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS Cat VE meghajtó motor 560004 R220
REMS fűrészlapok  lásd 71 oldal. 
Fém doboz 566051 R

Szállítási terjedelem
REMS Cat VE Set. Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával,  
(VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézifogantyúval, 
karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden 
oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, 
átütésbiztos 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W univerzális motorral, biztonsági érintő-
kapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszámvezérlés (gázpedálkapcsoló). 
Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú dugóskulcs. 1 db univerzális REMS  
fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

Cikk-sz.
560040 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.


