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REMS Puma VE Elektromos, univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű elektromos szerszám univerzális, 
szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,8 kg. Ideális  
a szerelésekhez, szétszerelésekhez javításokhoz. 
Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, 
fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton,  
gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla. 

REMS Puma VE – nagy teljesítményű univerzális fűrész 
antivibrációs rendszerrel. A gyors szerszámnélküli  
fűrészlapcsere érdekében.

Univerzális használat
Bárhol bevethető, szabad kézzel, fej fölött, szűk helyeken is, egy síkban a fallal. 
Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Az összes fűrészelési munkálathoz  
az építkezésen a mentési és katasztrófa-elhárítási munkálatonál is. Merülő  
fúrásokhoz is.

Felépítés
Nagy teljesítményű, helyszíni használatra tervezett. Kézre álló, tökéletes forma 
a tökéletes fogáshoz. Csak 3,8 kg. Ergonomialilag kialakított fogantyú, hőizolált, 
csúszásbiztos, Softgrip bevonatos finom fogantyúval, az eröteljes vágás érdekében.  
A gyakorlatból ismert Softgrip enyhíti a fogyantyú vibrálását is. A zárt meghajtó-
szekrényben futó vezetőrúd a biztonságos munkavégzésért. 30 mm-rel hosszabb  
löket a forgácsok könnyebb lepergése érdekében. Nagy fordulatszám egészen  
2800 min-1 a gyors és efektív vágás érdekében. Robusztus fogantyús meha nizmus, 
karbantartást nem ígényel. Nagy csúszó speciális tömítés. Erőteljes, nagy volu-
menű univerzális motor bőséges tartalék kapa citás, 1300 W 4 m hosszú kábellel. 
Biztonsági érintőkapcsoló. 

Antivibrációs rendszer
Speciális meghajtó rendszer, szint és rezgéscsillapító agyagfogantyúval.  
A fáradhatatlan, vibrációmentes vágásért 

Vario-elektronika
Elektronikus fokozatmentes fordulatszám-szabályozás az finom fűrészelés és  
a fűrészelés közbeni fordulatszám váltás esetében is. Az intenzitást az érintő-
kapcsoló megnyomásával lehet szabályozni, a fordulatszám 0-tól egészen  
2800 min-1 folyamatosan szabályozható (gyorsító kapcsoló).

Gyors fűrészlap rögzítő rendszer
Praktikus fűrészlapbefogó, gyorscserélő rendszerrel a fűrészlepok gyors cse-
réjének érdekében. Fűrészlapbefogás egyoldali befogó rendszerrel. A fűrészlap 
felhasználható lefelé fordított fogazattal, vagy 180°- ban felfelé fordítva, a szűk  
és nehezen hozzáférhető helyeken.

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

Folyamatosan állítható támaszték
Visszahajtható támaszték a biztonságos fűrészlapvezetéshez a vágandó anyagban. 
A támaszték 40 mm-en belül folyamatosan állítható a jobb felhasználás érde-
kében, hogy a fűrészlap fogai ne csak részlegesen kopjanak el, és ezzel az alap-
anyagba való elmerülés mélységét is lehet állítani. A gazdaságos munkáért.

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS Puma VE meghajtó motor 560003 R220
REMS fűrészlapok  lásd 71 oldal. 
Fém doboz 566051 R

Szállítási terjedelem
REMS Puma VE Set. Elektromos univezális orrfűrész vario-elektronikával (VE)  
a szabadkezű, antivibrációs renszerrel. A meghajtó egység zárt foganytyúval, 
puha markolattal, fogantyús mechanizmussal, karbantartást nem ígényel, erős, 
nagy teljesítményű univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, biztonsági 
kapcsolóval, 4 m-es vezetékkel. Folyamatos elektronikus vezetés löketszám  
szabályozóval (gyorsító kapcsoló) 0-tól egészen 2800 min-1. 30 mm löket.  
A fűrészlapbefogás, gyorsbefogó rendszerrel. Beállítható támasztékkal. Hatlapú 
dugóskulcs. 1 db REMS fűrészlappal 210-1,8/2,5. Stabil acéllemezdoboz-ban. 

Cikk-sz.
560023 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

3,8 kg 1300 W 230 V VE


