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REMS Tiger pneumatic Pneumatikus cső-orrfűrészek

3,8 kg 1000 W 6 bar

Német minőségi termék

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető  
sűrített levegős szerszám erőáttételes vezetőtartóval  
a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, 
satu nélkül is. Kézi vezetésű, univerzális fűrészeléshez 
is. Ideális veszélyeztetett munkákhoz, pl. nedves  
környezetben. Szereléshez, bontáshoz, javításhoz.
Ideális az acél és egyébb csövekhez
Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, 
fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton,  
gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla. 
A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl.  
rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja 
a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályo-
zóval.

REMS Tiger pneumatic – veszélyeztetett környezetre. 

Gond nélkül, villámgyorsan, merőlegesen fűrészel.  
Vezető satu a 400% -al nagyobb vágóerőhöz.  
Stabil, merőleges vonórúd. Oszcillációs hajtómű,  
ANC-vel. 

Agresszív bolygóműves hajtómű, a fűrészlapok gyors 
fűrészelési előtolása, és magas élettartama érdekében.  
Univerzális fűrészlap-befogó. 

Felépítése
Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. karcsú, kézre álló formájú. Szuper- 
könnyű, csak 3,8 kg. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított elülső  
ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) 
az erőteljes, kézi fűrészelési előtolás érdekében. Állítható támaszték, a biztosabb és 
biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóké-
pes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, présle-
vegős motor, nagy, 1000 W teljesítménytartalékkal. Löketszámvezérlés (gyorsító 
kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Üzemi nyomás 6 bar, levegőfogyasztás  
≤ 1,6 m³/perc. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral.

További ismertetést lásd a REMS Tige, 64 – 65 oldal. 

Szállítási terjedelem
REMS Tiger ANC pneumatic Set. Pneumatikus cső-orrfűrész, a gondtalan,  
gyors, merőleges, vezetősatuval történő, kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtó-
gép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvé-dett  
oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), 
agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 1000 W pneu matikus motorral,  
üzemi nyomás 6 bár, Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. 
Löketszámvezérlés (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Levegő  
betápláló tömlővel, lefúvató tömlővel. Univerzális fűrészlap befogó. Hatlapú  
dugóskulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS univerzális fűrészlap 2"/140-3,2.  
Stabil acéllemez dobozban.

Cikk-sz.
560022

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS fűrészlapok  lásd 70 – 71 oldal. 
REMS Tiger pneumatic meghajtó motor 560002 R
Vezetősatu 2"-ig,  Ø ⅛ – 2" csövekhez 563000 R
Vezetősatu 4"-ig,  Ø 2½ – 4" csövekhez 563100 R
Vezetősatu 6"-ig,  Ø 5 – 6" csövekhez 563200 R
Ikersatu  fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS  
Tiger-hez és a REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2-höz 543100
Védősapka  a 2"-os, a 4"-os ill. a 6"-os vezetősatuhoz  
a vékonyfalú anyagok befogásához. 563008 R
Fém doboz 566051 R


