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REMS Puma VE Elektryczna uniwersalna piła szablasta

Mocne elektronarzędzie do uniwersalnego cięcia  
z wolnej ręki. Tylko 3,8 kg. Idealne do montażu,  
demontażu, napraw.
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.

REMS Puma VE – mocna uniwersalna piła z systemem 
antywibracyjnym. Szybka, beznarzędziowa wymiana 
brzeszczotu. Regulowana płoza podporowa. 

Uniwersalne zastosowanie
Uniwersalna w zastosowaniu, do cięcia z wolnej ręki nawet w ciasnych narożni-
kach i płaszczyznach ściennych. Wyjątkowo wszechstronna i mocna. Użyteczna 
podczas wszelkich prac na budowie, interwencji ratunkowych oraz usuwania  
skutków katastrof. Również do cięcia wgłębnego. 

Konstrukcja
Mocna i odpowiednia do pracy na placu budowy. Poręczny, ergonomiczny kształt. 
Tylko 3,8 kg. Ergonomiczny, przedni uchwyt z przeciwpoślizgową, termoizolacyjną 
osłoną i rękojeścią Softgrip zapewniającą mocny posuw pilarki. Sprawdzona  
w praktyce zamknięta rękojeść z tłumiącym drgania uchwytem Softgrip. Pracujący 
w zamkniętej obudowie napędu drążek przenoszący napęd zapewnia bezpieczeń-
stwo pracy. Duży skok brzeszczotu, 30 mm dla lepszego usuwania wiórów. Duża 
liczba skoków do 2800 min-1 gwarantuje szybki posuw pilarki i efektywne cięcie. 
Wytrzymały mechanizm korbowy, nie wymaga konserwacji. Specjalna uszczelka 
ślizgowa. Wydajny, uniwersalny silnik o dużym zapasie mocy, 1300 W. Długi 
przewód podłączeniowy 4 m. Bezpieczny włącznik impulsowy. 

System antywibracyjny
Specjalna technika napędowa z wyważeniem sił masowych i tłumiącymi wibracje 
powierzchniami chwytowymi. Do bezwibracyjnego, niemęczącego cięcia. 

Warioelektronika
Płynne elektroniczne sterowanie prędkością skokową pozwalające na precyzyjne 
nacinanie oraz dobór podczas cięcia odpowiedniej prędkości do materiału. Pręd-
kością skokową można sterować płynnie w zakresie od 0 do 2800 min-1 poprzez 
siłę nacisku wywieraną na bezpieczny włącznik impulsowy (przycisk prędkości). 

Mocowanie brzeszczotów z systemem  
szybkiej wymiany
Praktyczne mocowanie brzeszczotów z systemem szybkiej, beznarzędziowej  
wymiany brzeszczotów. Do mocowania brzeszczotów z jednostronnym trzpieniem. 
Brzeszczot z uzębieniem skierowanym w dół lub obrócony o 180° w górę,  
do cięcia w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

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

Płynnie regulowana płoza podporowa
Odchylana płoza podporowa do pewnego prowadzenia brzeszczotu w ciętym  
materiale. Regulowana o 40 mm w kierunku podłużnym płoza podporowa  
pozwalająca na lepsze wykorzystanie stępionych częściowo brzeszczotów oraz 
regulację głębokości cięcia brzeszczotu w materiale. Ekonomiczna praca.

Zakres dostawy
REMS Puma VE Set. Elektryczna uniwersalna piła szablasta z elektroniką  
Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki z systemem antywibracyjnym. Napęd z uchwytem 
zamkniętym z rękojeścią Softgrip, bezobsługowym mechanizmem korbowym, 
mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, bezpiecznym włącz-
nikiem impulsowym, przewodem podłączeniowym 4 m. Płynne elektroniczne 
sterowanie prędkością skokową (przycisk prędkości) 0 do 2800 min-1. Skok 30 mm. 
Mocowanie brzeszczotów z systemem szybkiej wymiany. Regulowana płoza  
podporowa. Sześciokątny klucz kołkowy. 1 sztuka brzeszczotu REMS 210-1,8/2,5. 
W stabilnej stalowej skrzynce z blachy.

Nr art.
560023 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
REMS Puma VE napęd 560003 R220
REMS brzeszczoty  patrz strona 71.
Skrzynka z blachy 566051 R

3,8 kg 1300 W 230 V VE


