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REMS Tiger / VE /SR Elektriska rörbajonettsågar

Tysk kvalitetsprodukt

 • Låg friktion och förslitning
 • Klart reducerad uppvärmning
 • För extremt lång livslängd  
även vid krävande användning

Kraftfullt, robust, behändigt elverktyg med kraftöver-
förande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig 
sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för 
universell frihandssågning. Endast 3,0 kg. Idealisk för 
montering, demontering, reparation.
Idealisk för stålrör och andra
Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, 
även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor,  
pimpsten, tegel, tegelsten.
För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, 
hårda gjutjärnsrör, används med REMS Tiger SR med 
elektronisk hastighetsreglering.

REMS Tiger – sågen som installatören väljer.  
Sågar utan problem, blixtsnabbt, rätvinkligt.  
Robust och behändig

Effektiv rörhållare
400 % mer sågkraft för arbetsbesparande, supersnabb sågning, t. ex. 2" stålrör  
på bara 8 sekunder. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig  
hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt på plats,  
utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast  
ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svän  gande kedja och  
omständlig hantering som vid kedjeskruvstycke. Ingen klämningsrisk till följd av 
begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett  
rakt maskinhandtag en fördel. 

Rätvinklig sågning
Rätvinkligt snitt med rörhållare och REMS specialsågblad. En förutsättning  
för fackmässig vidarebearbetning i rörinstallationen.

REMS specialsågblad
REMS specialsågblad (sidan 70), extra tjock, böj- och vridstyv, med dubbel  
sågbladstunga, ett krav för rätvinklig sågning och snabb demontering av stålrör 
med effektiv rörhållare. 

REMS universalsågblad
Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 70) för alla sågarbeten istället för 
många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning 
med rörhållare. 

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

Universell sågbladsinfästning
För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – 
utan att byta eller flytta hållaren.

Konstruktion
Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,0 kg. 
Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning  
med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Antingen praktiskt spad-
handtag, fördelaktigt för frihandssågning eller rakt maskinhandtag, fördelaktigt  
för sågning med rörhållare. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen 
på materialet som ska sågas. Special tätning av silikon med hög glidförmåga 
skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull universalmotor med 
stor effektreserv, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger SR). Säkerhetsströmbrytare. 
Huvuvdmaskin valvis antingen med fast inställt, idealiskt slagtal, elektronisk has-
tighet (Vario-elektronik) eller elektronisk hastighetsreglering (Speed-reglering). 
Överbelastningsskydd (REMS Tiger) skyddar motor, drivmekanism och sågblad. 
Takovarvtalsregleringselektroniken (REMS Tiger SR) som används för reglering 
håller den förvalda hastigheten konstant även under belastning och omfattar  
takogenerator, regleringselektronik, överhettningsskydd genom temperatur över-
vakning av fältlindningen hos motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature 
Coefficient) och blockeringsskydd för drivmekanism och motor. 

Stabil, fyrkantig hävarm
Av massivt specialstål, precist nållagrad i belastningsriktningen, styrd på alla  
sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats,  
t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet.  
Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för  
samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt  
nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning.  
Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning. 

Effektiv elliptisk pendelrörelse
Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för 
kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på såg-
bladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, 
kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör. Tillk-
opplingsbara mekanismer med motsvarande mångfald av delar och reducerad 
systemstabilitet är inte kvalificerade för det stora matningstrycket och det högt 
belastade rörelseförloppet vid ett kraftigt stålrörssnitt, särskilt om en effektiv 
rörhållare används.
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REMS Tiger / VE /SR Elektriska rörbajonettsågar

3,1 kg

INOX

1400 W 230 V SR

3,0 kg

3,0 kg

1050 W

1050 W

230 V

230 V

VE

n ideal

Tysk kvalitetsprodukt

Överallt, utan
skruvstycke!

Idealisk hastighet (REMS Tiger)
Fast inställt. Därigenom nödvändigtvis optimal skärshastighet för att på största 
möjliga sätt skona motor och drivmekanism och för maximal hållbarhet på såg-
bladen. Genom omfattande sågförsök med stålrör fastställdes det ideala slagtalet 
på 2400 min-1, som i förbindelse med effektiv, fast inställd elliptisk pendelrörelse, 
rörhållare och REMSspecialsågblad tillåter en optimal bearbetning. 

Vario-elektronik (REMS Tiger VE)
Steglös, elektronisk hastighetsstyrning av maskinen för en sågstart med precision  
och för rätt val av hastighet för olika material vid sågning. Även för sänksågning. 
Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren,  
från 0 till 2400 min-1 (hastighetsregulator). 

Speed-reglering (REMS Tiger SR)
Steglös elektronisk hastighetsreglering av maskinen för rätt val av hastighet  
för olika material. Idealisk för sågning av rör av rostfritt stål, gjutjärnsrör och  
för skrotning av pannor, tankar, badkar osv. Även för sänksågning. Hastigheten 
kan ställas in steglöst med inställningshjulet från 700 till 2200 min-1.

Leveransens omfattning
REMS Tiger Set. Elektrisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning 
med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt handtag, underhållsfri,  
vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), 
aggressivt orbitalslag, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, 
säker hetsströmbrytare. Fast inställt slagtal 2400 min-1. Överbelastningsskydd. 
Universell sågbladsfastsättning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck 
REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr
560020 R220

Andra nätspänningar, även 48 V, på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Tiger VE Set. Elektrisk rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE)  
för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. 
Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillations-
drift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraft-
full universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös,  
elektronisk slagtalsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 2400 min-1. Universell såg-
blads infästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 
2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr
560027 R220

Andra nätspänningar på begäran.
 

Leveransens omfattning
REMS Tiger SR Set. Elektrisk rörbajonettsåg med Speed-reglering (SR)  
för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. 
Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfritt, vatten- och dammskyddad  
drivmekanism med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), fast inställd elliptisk  
pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, säkerhets-
strömbrytare. Steglös elektronisk slagtalsreglering från 700 till 2200 min-1  
med mjukstart, tako generator, temperaturövervakning och blockeringsskydd.  
Universell sågblads infästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck  
REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr
560026 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS Tiger 560000 R220
REMS Tiger VE 560008 R220
REMS Tiger SR 560001 R220
REMS sågblad  se sidan 70 – 71.
Rörhållare 2" , för rör Ø ⅛ – 2" 563000 R
Rörhållare 4" , för rör Ø 2½ – 4" 563100 R
Rörhållare 6" , för rör Ø 5 – 6" 563200 R
Dubbelhållare   
för sågning och gängskärning, för REMS Tiger  
och REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 543100
Skydd  för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning  
av tunnväggigt material 563008 R
Låda av stålplåt 566051 R


