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REMS Puma VE Elektrisk universalbajonettsåg

Kraftfullt elverktyg för universell frihandssågning.  
Endast 3,8 kg. Idealisk för montering, demontering,  
reparation.
Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, 
även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor,  
pimpsten, tegel, tegelsten.

REMS Puma VE – den kraftfulla universalsågen  
med antivibrationssystem. Snabbt, verktygsfrit  
sågbladsbyte. Justerbar skyddssko. 

Universell användning
Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, i smala vinklar, längs väggar. 
Extremt mångsidig och kraftfull. För alla sågarbeten på bygget, för räddnings- 
och katastrofinsatser. Även för sänksågning. 

Konstruktion
Kraftfull, lämplig även på bygget Behändig, greppvänlig form. Endast 3,8 kg.  
Ergonomiskt grepp med halkskyddad värmeisolerande beläggning med softgrip, 
för kraftfull matning vid sågning. Praktiskt spadhandtag med vibrationsdämpande 
softgrip. Hävarm i slutit drivhuset för säkert arbete. Stort sågbladslyft, 30 mm,  
för bättre spånavskiljning. Hög hastighet till 2800 min-1 för snabb matning vid 
sågning och effektiv sågning. Robust vevaxel, underhållsfri. Specialtätning med 
hög glidförmåga. Kraftfull universalmotor med stor volym och stor effektreserv, 
1300 W. Lång anslutningsledning 4 m, säkerhetsströmbrytare. 

Antivibrationssystem
Speciell drivteknik med massbalans och vibrationsdämpande greppytor.  
För vibrationsfattig, lätt sågning. 

Vario-elektronik
Steglös elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart med precision och för val 
av rätt hastighet för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst genom 
variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 2800 min-1 (hastighets-
regulator). 

Sågbladsinfästning med snabbytessystem
Praktisk sågbladsinfästning med snabbytessystem för snabbt, verktygsfritt byte  
av sågblad. För infästning av sågblad med ensidig sågbladstunga. Sågblad  
med tandning nedåt eller 180° vridit uppåt kan användas, för snitt på trånga och 
svåråtkomliga ställen.

REMS sågblad
Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material  
(sidan 71).

Steglöst justerbar skyddssko
Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. 
Skyddssko i längsgående riktning steglöst justerbar upp till 40 mm för bättre 
användning av sågblad som blivit delvis slitna och för inställning av sågbladets 
insticksdjup i materialet. För ekonomiskt arbete.

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS Puma VE 560003 R220
REMS sågblad  se sidan 71.
Låda av stålplåt 566051 R

Leveransens omfattning
REMS Puma VE Set. Elektrisk universalbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för 
frihandssågning, med antivibrationssystem. Maskin med spadhandtag med soft-
grip, underhållsfri vevaxel, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, 
säkerhetsströmbrytare, anslutningsledning 4 m. Steglös, elektronisk hastighets-
styrning (hastighetsregulator) 0 till 2800 min-1. 30 mm slag. Sågbladsinfästning 
med snabbytessystem. Justerbar skyddssko. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS 
sågblad 210-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr
560023 R220

Andra nätspänningar på begäran.

3,8 kg 1300 W 230 V VE


