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REMS Tiger pneumatic Pneumatyczna szablasta piła do rur

3,8 kg 1000 W 6 bar

Niemiecka jakość

Mocne, wytrzymałe, poręczne narzędzie pneumatyczne 
z uchwytem prowadzącym zapewniającym duże prze-
łożenie siły przeznaczona do szybkiego, prostopadłego 
cięcia w każdym miejscu, bez potrzeby użycia imadła. 
Również do cięcia z wolnej ręki. Idealne do prac w nie-
bezpiecznych warunkach, np. w wilgotnym środowisku. 
Do montażu, demontażu, naprawy.
Idealne do rur stalowych oraz innych
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.
Do materiałów trudno obrabialnych, np.: rur ze stali  
nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, należy używać 
REMS Tiger SR z elektroniczną regulacją prędkości  
skokowej.

REMS Tiger pneumatic – do cięcia  
w niebezpiecznych warunkach.

Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle. Uchwyt  
prowadzący z przełożeniem zwiększa o 400% siłę  
cięcia. Stabilny, czworokątny drążek przenoszący. 

Napęd oscylacyjny z ANC. Agresywny posuw mimo-
środowy gwarantuje szybkie cięcie i długą żywotność 
brzeszczotu. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów.

Konstrukcja
Silna, sprawdzająca się na budowie. Zgrabna, poręczna forma. Bardzo lekka –  
tylko 3,8 kg. Ergonomicznie ukształtowany przedni uchwyt na korpusie, powleczo-
ny izolującym termicznie i przeciwpoślizgowym płaszczem ochronnym dla silnego 
docisku brzeszczotu przy cięciu z ręki. Odchylana płoza podporowa do pewnego 
prowadzenia brzeszczotu w ciętym materiale. Specjalna, ślizgowa uszczelka  
silikonowa chroni przekładnię przed wodą i kurzem. Wysokosprawny silnik pneu-
matyczny z dużym zapasem mocy, 1000 W. Sterowanie prędkością skokową  
(przycisk prędkości) 0 do 1700 min-1. Ciśnienie robocze 6 bar, zużycie powietrza  
≤ 1,6 m³/min. Impulsowy wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą włączenia. 

Pozostały opis patrz REMS Tiger, patrz strona 64 – 65. 

Zakres dostawy
REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatyczna piła szablasta do rur dla łatwego, 
szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz z wolnej ręki.  
Napęd z uchwytem maszynowym prostym, bezobsługową chronioną przed wodą  
i kurzem przekładnią z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem  
korbowym (ANC). Stały posuw mimośrodowy, wysokowydajny silnik pneuma-
tyczny 1000 W, ciśnienie robocze 6 bar, Impulsowy wyłącznik bezpieczeństwa  
z blokadą włączenia. Sterowanie prędkością skokową (przycisk prędkości)  
0 do 1700 min-1, wąż zasilający i odlotowy, uniwersalne moco wanie brzeszczotów, 
sześciokątny klucz kołkowy, uchwyt prowadzący do 2", 2 sztuki brzeszczotów  
specjalnych REMS 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce stalowej.

Nr art.
560022

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
REMS brzeszczoty  patrz strona 70 – 71.
REMS Tiger pneumatic napęd 560002 R
Uchwyt prowadzący 2" , do rur Ø ⅛ – 2" 563000 R
Uchwyt prowadzący 4" , do rur Ø 2½ – 4" 563100 R
Uchwyt prowadzący 6" , do rur Ø 5 – 6" 563200 R
Uchwyt podwójny   
do cięcia i gwintowania, do REMS Tiger  
i REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 543100
Osłona  do uchwytu prowadzącego REMS 2", 4" i 6"  
do mocowania materiałów cienkościennych 563008 R
Skrzynka z blachy 566051 R


