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REMS Turbo K
Universalmetallcirkelsåg  
med automatisk kylsmörjanordning 

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, mobil, universellt användbar metallcirkelsåg 
för installation, metallhantverk och industri.  
För bygge och verkstad.

90° 78 55 70 × 50 50 × 50 40 40 50 × 30

45° 60 55 60 × 40 50 × 50 40 40 50 × 30

REMS sågblad Ø 225 mm

REMS Turbo K – starkast i sin klass. Kraftfull,  
t. ex. 2" stålrör på endast 5 sek. Lätt att transportera. 
Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Liten, behändig, lätt att bära, endast  
22 kg. Automatisk kylsmörjanordning Enkel kapning tack vare fördelaktig  
hävarmsverkan. Snabbt sågbladsbyte. Exakt sågning. Till arbetsbänk. Stativ eller 
flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil 
uppställning.

Universalskruvstycke
Robust, lättgående universaldubbelskruvstyckel med stabil spännspindel och 
spännspindel med stort spännhandtag för kraftsparande och säker fastspänning 
av material. Standard med spänninsats för rör med tunna väggar. Snabb inställ-
ning av geringvinkeln tack vare lättläst skala och klämdon. Enkelt, stabilt längd-
anslag. 

Drivning
Robust, precis kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad univer-
salmotor, 1200 W. Superstark, kraftfull, t. ex. 2" rör av rostfritt stål på endast  
5 sek. Idealt varvtal 115 min-1. för snabb och lugn sågning.

REMS sågblad
Tysk toppkvalitet. REMS universalmetallcirkelsåg HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tänder, 
anpassad efter effektdata för REMS Turbo K. Speciellt tandat, härdat och slipat. 
För lätt och exakt sågning. REMS metallcirkelsåg HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, 
anpassad för sågning av rör av rostfritt stål. Speciellt fintandat, härdat och slipat. 
REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder,  
för ännu längre hållbarhet. Speciellt fintandat, härdat och slipat.

Kylsmörjmedel
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 49). Speciellt hög smörj- och kyleffekt. 
Ett krav för rent snitt, längre hållbarhet på sågbladen och maskinen.

Leveransens omfattning
REMS Turbo K Basic. Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjnings-
anordning. För raka snitt och geringsnitt upp till 45°. För REMS sågblad  
Ø 225 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 
50  – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, skyddshuv för sågblad. Spänninsats 
för rör med tunna väggar. Varvtal 115 min-1. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel.  
1 påfyllning kylsmörjmedel REMS Spezial. Utan sågblad. Till arbetsbänk, stativ 
eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

Art. nr
849007 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS universal metallcirkelsågblad HSS   
225 × 2 × 32 mm, 120 tänder 849700 R
REMS metallcirkelsågblad HSS   
fintandat, 225 ×  2 × 32 mm, 220 tänder 849703 R
REMS metallcirkelsågblad HSS-E   
(koboltlegerat) fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder.  
Mycket lång hållbarhet. 849706 R
Elektronisk varvtalsreglerare   
för sågning av svårbearbetat material, t. ex. rör av 
rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör. Fast inställt, optimalt 
varvtal. 565051 R220
Kylsmörjningsmedel  se sidan 49.
Stativ 849315 R
Hjulstativ flyttbart 849310 R
REMS Jumbo,  hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.
REMS Herkules,  materialstöd, se sidan 107.
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