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REMS Cat VE Elektryczna uniwersalna piła szablasta

 • Małe tarcie i zużycie
 • Znacznie zredukowane grzanie
 • Bardzo długa żywotność, także 
przy intensywnym używaniu

Niemiecka jakość

3,0 kg 1050 W 230 V VE

Wydajne, wytrzymałe, poręczne elektronarzędzie  
do uniwersalnego cięcia z wolnej ręki. Tylko 3,0 kg.  
Idealne do montażu, demontażu, naprawy.
Do wielu rodzajów materiałów takich jak np. drewno, 
drewno z gwoździami, palety, metal, również stal  
nierdzewna, odlewy, beton komórkowy, płyt gipsowe, 
pumeks, cegła, cegła ceramiczna.
W szczególności również do cięcia rur stalowych

REMS Cat VE – tnie wszystko i wszędzie. 
Wyjątkowo wszechstronna i wysokowydajna.  
Niezwykle lekka i poręczna.
Uniwersalne zastosowanie
Wszędzie do zastosowania: z wolnej ręki, nad głową, w ciasnych narożnikach, cia-
sno przy ścianie. Ekstremalnie wszechstronna i wysokowydajna. W szczególności 
do cięcia metalowych rur, rozcinania kotłów, zbiorników, wanien. Użyteczna w 
ratownictwie i usuwaniu skutków katastrof. Również do cięcia wgłębnego.

Konstrukcja
Silna, sprawdzająca się na budowie. Zgrabna, poręczna forma. Bardzo lekka –  
tylko 3,0 kg. Ergonomicznie ukształtowany przedni uchwyt na korpusie, powle-
czony izolującym termicznie i przeciwpoślizgowym płaszczem ochronnym dla 
silnego docisku brzeszczotu. Skonstruowany na podstawie doświadczeń ergo-
nomiczny uchwyt obejmowy. Odchylana płoza podporowa do pewnego prowadze-
nia brzeszczotu w ciętym materiale. Specjalna, ślizgowa uszczelka silikonowa 
chroni przekładnię przed wodą i kurzem. Wysokosprawny silnik uniwersalny  
z dużym zapasem mocy, 1050 W. Bezpieczny wyłącznik przyciskowy.

Stabilny czworokątny drążek przenoszący
Wykonany z masywnej, hartowanej stali specjalnej, ułożyskowany igiełkowo  
w kierunku obciążenia, prowadzony bardzo stabilnie na całej długości posuwu  
zabezpiecza równe cięcie nawet przy ekstremalnej eksploatacji. Zapewnia  
wyjątkowo długą trwałość. Pracujący w zamkniętej obudowie napędu drążek  
skokowy zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Napęd oscylacyjny z ANC
Super stabilny, wodoszczelny i pyłoszczelny, nie wymagający konserwacji napęd 
oscylacyjny do jednoczesnego wytwarzania ruchu posuwistego i orbitalnego drążka 
przenoszącego napęd i brzeszczotu pilarki. Całkowicie ułożyskowany igiełkowo  
mechanizm korbowy (ANC) redukuje tarcie, grzanie się, ścieranie. Zapewnia  
długą żywotność napędu, również przy ekstremalnych warunkach cięcia. 

Agresywny posuw mimośrodowy
Agresywny, stały posuw mimośrodowy zapewnia bardzo dobre usuwanie wiórów, 
szybkie cięcie i długą żywotność brzeszczotów. Ułożyskowany igiełkowo, stały 
posuw mimośrodowy gwarantuje wydajne cięcie nawet przy ekstremalnym obcią-
żeniu, np. podczas cięcia rury stalowej. 

Warioelektronika
Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów w celu łatwego nacinania i odpo-
wiedniej pracy w zależności od materiału. Szybkość cięcia reguluje się w zakresie 
0–2400 min-1 stopniem nacisku na wyłącznik. 

Uniwersalne mocowanie brzeszczotów
Mocowanie wszystkich brzeszczotów – z jedno lub dwustronną końcówką –  
bez zmiany, tj. bez przekładania elementu dociskowego.

REMS Uniwersalny brzeszczot
Tylko 1 uniwersalny brzeszczot REMS (strona 70) do wszystkich prac zamiast 
wielu różnych. Z obustronnym trzpieniem, do cięcia z wolnej ręki oraz cięcia  
z uchwytem prowadzącym.

REMS Brzeszczoty
Kompletny asortyment brzeszczotów REMS do cięcia z wolnej ręki do różnych 
materiałów (strona 71).

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
REMS Cat VE napęd 560004 R220
REMS brzeszczoty  patrz strona 71.
Skrzynka z blachy 566051 R

Zakres dostawy
REMS Cat VE Set. Elektryczna uniwersalna piła szablasta z regulacją  
elektroniczną (VE) do cięcia z wolnej ręki. Napęd z uchwytem obejmowym,  
bezobsługową odporną na kurz i wodę przekładnią, z całkowicie ułożyskowanym 
igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC) ze stałym posuwem mimośrodowym, 
wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecz-
nym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów 
0–2400 min-1. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz  
kołkowy. 1 sztuka uniwersalnego brzeszczotu REMS 150-1,8/2,5.  
W stabilnej skrzynce z blachy. 

Nr art.
560040 R220

Dla innych napięć na zapytanie.


