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REMS Tiger pneumatic Pneumatisk rörbajonettsåg

3,8 kg 1000 W 6 bar

Tysk kvalitetsprodukt

Kraftfullt, robust, behändigt tryckluftverktyg med  
kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och  
rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. 
Även för universell frihandssågning. Idealisk i riskabel 
omgivning, t. ex. i fuktig miljö. För montering, demon-
tering, 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, använd REMS Tiger SR med elektro-
nisk hastighetsreglering.

REMS Tiger pneumatic – för sågning  
i riskabel omgivning.

Sågar problemfritt, blixtsnabbt, rätvinkligt. Rörhållare  
med hävarmsverkan för 400 % mer sågkraft.  
Stabil, fyrkantig hävarm. 

Oscillationsdrift med ANC. Effektiv elliptisk pendel-
rörelse för snabb sågmatning och lång hållbarhet  
på sågbladen. Universell sågbladsinfästning. 

Konstruktion
Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,8 kg. 
Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning 
med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Svängbar skyddssko för 
säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon 
med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull 
tryckluftmotor med stor effektreserv, 1000 W. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 
0 till 1700 min 1. Drifttryck 6 bar, luftförbrukning ≤ 1,6 m³/min. Säkerhetsbrytare 
med återinkopplingsspärr. 

Ytterligare beskrivning, se REMS Tiger, sidan 64 – 65. 

Leveransens omfattning
REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, 
rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt  
maskinhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift  
med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull 
tryckluftmotor 1000 W, drifttryck 6 bar, Säkerhetsbrytare med återinkopplings-
spärr. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min-1. Tilluftslang, från-
luftslang. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare upp till 2".  
2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr
560022

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS sågblad  se sidan 70 – 71.
REMS Tiger pneumatic 560002 R
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


