
90°

Spezial 2”/140-2,5  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561007

90°

90°

Spezial 2”/140-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

Spezial 4”/200-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561002

90°

Spezial 6”/260-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

90°

Spezial 6”/260-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

90°

Universal 300-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561004

Universal 100-1,8/2,5  HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561006 Made in Germany

Universal 150-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561005

Universal 200-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Universal 300-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561004
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REMS speciális fűrészlapok 

REMS univerzális fűrészlapok

REMS Tiger/VE/SR-hez, Tiger pneumatic-hoz,  
Tiger 22 V VE-hez és egyéb gyártmányokhoz 

REMS Cat VE-hez, Tiger/VE/SR-hez,  
Cat 22 V VE-hez és más gyártmányokhoz

Speciális fűrészlapok acélcsövek merőleges  
fűrészeléséhez és gyors bontásához nyomatéknövelő 
vezetősaruval. 
Acélcsövek

REMS speciális fűrészlapok – a merőleges  
fűrészelés vezetősatuval, a 400% -al nagyobb  
vágási teljesítményért. 
Speciálisan a REMS Tiger-hez fejlesztették ki.

Feltétlenül szükséges a merőleges vágáshoz és nyomatéknövelő vezetősatuval 
történő bontáshoz. Ezzel is többszörös tolóerő keletkezik, mely 5-szörösére alakul 
és a vezetőkar segítségével 400 % -ára növekszik a vágóerő. A normál, egyoldalú 
száras fűrészlapok erre a célra alkalmatlanok, mivel a magas előtoló erő követ-
keztében a befogási helyen eltörnek. 

Ezért az extra vastag REMS speciális fűrészlap hajlítás- és csavarodás álló. 

Mindkét oldali szár különlegesen széles befogó felülettel az tökéletes befogás  
és a nagy stabilitás elérése érdekében. 

Durva, hullámos fogazás a gyors vágáshoz. Sokszorosan magasabb élettartam.

univerzális

Közvetlen a fal 
mellett

nagyon  
hajlékony

Univerzális fűrészlapok kézi vezetésű fűrészeléshez,  
és nyomatéknövelő vezetősatuval történő fűrészeléshez. 
A sok különféle fűrészlap helyett.
Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, 
fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton,  
gipszkarton, habkő, tégla, égetett tégla. 
Nagyon rugalmas, ideális a fal menti fűrészelésekre.

REMS univerzális fűrészlapok –  
mindenfajta fűrészelési munkához. 
Csak 1 univerzális fűrészlap van az összes fűrészelési munkához, a sok különböző 
fűrészlap helyett. Sűrű, rugalmas anyag, igen hajlékony, falszínelő munkához is. 
Mindkét oldali szár különösen széles befogófelülettel a tökéletes felfekvés és  
a nagy stabilitás érdekében. Nyomatéknövelő vezetősatuval történő fűrészeléshez 
is. Az egyoldali befogású fűrészlapok nem bírják a nagy teljesítményt a vezető-
karral való vágás esetében, ezért az a befogásnál eltörhet. Változó fogosztás 
(Combo-fogazás) a gyors és egyenletes vágás, a fogak különösen edzettek. 
Kihajtogatott fogak. Ezáltal kiváló fűrészelési teljesítmény és különösen magas 
élettartam.

REMS speciális fűrészlapok
 REMS Tiger, stb.

Ø a hossz  
colokban/
mm

Fogosztás 
mm

Anyag* Fogazat Szín Cikk-sz.

REMS speciális fűrészlap 2"/140-2,5   
acél csövek ≤ 2" 2"/140 2,5 HSS-Bi sárga 5 561007 R05
REMS speciális fűrészlap 2"/140-3,2   
acél csövek ≤ 2" 2"/140 3,2 HSS-Bi sárga 5 561001 R05
REMS speciális fűrészlap 4"/200-3,2   
acél csövek ≤ 4" 4"/200 3,2 HSS-Bi sárga 5 561002 R05
REMS speciális fűrészlap 6"/260-3,2   
acél csövek ≤ 6" 6"/260 3,2 HSS-Bi sárga 5 561008 R05
Nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény, öntvénycsövekhez, a REMS speciális fűrészlap helyett a finomfogazású  
REMS univerzális fűrészlapot kell használni az elektronikus löketszám szabályozással rendelkező REMS Tiger SR-el kapcsolatban. (65 oldal). 

REMS univerzális fűrészlapok
 REMS Tiger, REMS Cat, stb.

Hossz  
mm

Fogosztás  
mm

Anyag* Fogazat Szín Cikk-sz.

REMS univerzális fűrészlap 100-1,8/2,5  
minden vágó munkához 100

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibilis piros 5 561006 R05

REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5  
minden vágó munkához 150

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibilis piros 5 561005 R05

REMS univerzális fűrészlap 200-1,8/2,5  
minden vágó munkához 200

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibilis piros 5 561003 R05

REMS univerzális fűrészlap 300-1,8/2,5  
minden vágó munkához 300

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibilis piros 5 561004 R05

Szeges fához, raklapokhoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz, pl. rozsdamentes acélcsövekhez, kemény, öntvény csövekhez,  
alacsonyabb löketszám szükséges. pl. az elektronikus löketszám szabályozással rendelkező REMS Tiger SR-el (65 oldal).

*  HSS-Bi: gyorsan darabolható acél bimetál    
WS: szerszám acél    HM: keményített vas 

Német minőségi termék

Német minőségi termék

InoxKétoldali  
befogás

Kétoldali  
befogás

1 , 7 mm + 400 %


