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REMS Amigo 22 V
Hızlı değiştirilebilir diş açma kafalarına sahip,  
akülü dişli kesme paftası

Benzersiz destek kollu dişli kesimi için güçlü, mobil,  
kullanışlı elektrikli alet. Mengene gerekmeksizin  
her yerde uygulama imkanı sağlamaktadır.  
Tamir, restorasyon ve şantiye işleri için idealdir. 
Li-Ion 22 V teknolojisi. Akü ve şebeke üzerinden  
çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.
Boru dişleri ⅛ – 1", 16 – 32 mm
Pim dişleri 6 – 30 mm, ¼ – 1"
Diş türleri için: bakınız sayfa 30, 31.

REMS Amigo 22 V – mobil, kullanışlı, hafif.   
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, yaklaşık 52 diş ¾" tek bir  
akü şarjı ile.*

Sistem avantajı
Sadece bir tür olan küçük ve kompakt bir biçimde üretilmiştir. Hızlı değiştirilebilir  
diş açma kafaları diğer REMS kafalarına uygun şekilde üretilmiştir. Bundan dolayı 
basit ve hesaplı depolama olanakları sağlanmıştır. Karıştırılmaları mümkün değildir.

Destekleme kolu
Meydana gelen tork gücünün her iki yönde desteklenmesi için, basitçe kullanılan ve 
sağlam destekleme kolu. Eğri konumlandırılmış sıkıştırma kolu sayesinde, kendi 
kendini sağlamlaştıran ve güvenli sıkıştırma sağlayan sistem. Diş açma kafalarının 
destekleme kolu ve boru üzerine son derece basit konumlandırılmaları sağlanmıştır.

Yapılış biçimi
Kompakt, sağlam ve şantiye çalışma ortamlarına uygun şekilde imal edilmiştir.  
Her yerde mengene gerektirmeksizin anında kullanılabilir. Dar kullanım alanları 
için ince yapılı olarak tasarlanmıştır. Mobil, kullanışlı, hafif. Aküyle birlikte makine 
ağırlığı sadece 5,6 kg. Yumuşak kavramalı pratik, kürek tipi kulp. Yerine mükemmel 
oturan, hızlı değiştirilebilir özellikli pafta açma ağızları. Yüksek akımlara karşı tah-
rik makinesinin aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, motorun sıcaklık 
denetimi sayesinde aşırı ısınma emniyeti (NTC), 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj 
göstergeli elektronik şarj durum kontrolü.

Tahrik sistemi
Sağlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu donanımı. Büyük güç  
rezervli, 500 W çıkışlı ve yüksek performanslı Akku-Motor 21,6 V. Yüksek kesim hızı 
27–20 dak-1. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu.

Akü veya şebeke sistemi
Li-Ion 22 V teknolojisi. Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun süreli ça-
lışma için 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü, tek bir akü şarjı ile 52 dişli ¾".* Renkli 
LED’lerle kademeli şarj durumu göstergesi. – 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı 
aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez. Hızlı şarj terti-
batı 100 – 240 V, 90 W. Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 290 W, aksesuar olarak daha 
kısa şarj süreleri için. Li-Ion 21,6 V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 
220 – 240 V/21,6 V, 40 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.

Hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları
malzeme kalitesi ve hassas işleme yöntemleri sayesinde, kesme ağzı ve kapak 
tarafından oluşturulan takım, pafta açma işlevini çok kolay başlama özelliği ile  
birlikte kolaylaştırmaktadır. Sıkışmayan kesme yanakları. Borunun mükemmel bir 
biçimde merkezlendirilmesini sağlayan uzun ve hassas bir biçimde imal edilmiş 
olan uzun boru yönlendirme kanalı. Büyük olarak tasarlanmış olan ve dışarıya 
doğru genişleyen talaş atma pencere leri sayesinde, talaş atımı mükemmel bir  
biçimde sağlanarak, temiz bir pafta yüzeyi elde edilmektedir.

Diş açma/kesme tarakları
Denenmiş ve başarılı bulunmuş olan ve bozulmayan REMS kalite diş açma ta-
rakları, optimal bıçak geometrileri sayesinde çok basit başlama özelliğine sahip 
olup, diş açma işini kolaylaştırmaktadır ve temiz dişlerin elde edilmelerini sağla-
maktadır. Mukavemetli ve özel sert çelikten imal edilmiş olan diş açma tarakları 
olağanüstü ömre sahiptir.

Diş açma-yardımcı maddeleri
REMS Sanitol ve REMS Spezial (sayfa 49). Özellikle diş açma işleri için üretilmiştir. 
Bundan dolayı olağanüstü yağlama ve soğutma etkisi sağlanmıştır. Diş açma  
aletlerinin ve pafta makineleri ile diş açma kafalarının daha uzun ömürlü olmaları 
ve temiz dişlerin elde edilmeleri için mutlak surette gereklidir.

Manşon kesme/açma
Rasyonel bir biçimde REMS manşon mengenesi ⅜ – 1" (2") ile sağlanmaktadır 
(sayfa 48).

Alman Kalite Ürünü
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Aksesuar

Sağ Sol

Adlandırma Art.-No.
Hızlı değiştirilebilir diş açma kafaları, diş açma tarakları,  
diş açma kollarına takılan diş açma kafaları için,  bakınız sayfa 30 – 31.
REMS Amigo 22 V tahrik makinesi,  akü hariç 530004 R22
Destekleme kolu Amigo 2 Compact 543010
Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22
Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220
Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220
220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, güç beslenme  
tertibatı   akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için 571578 R220
REMS REG St ¼ – 2",  boru çapak temizleyicisi için,  
bakınız sayfa 99. 731700
Diş açma kolu için  bakınız sayfa 22. 522000
Diş açma yardımcı maddeleri için,  bakınız sayfa 49.
⅜ – 2"  manşon mengenesi için, bakınız sayfa 48.
Bölmeli çelik kutu 566030 R
REMS Lumen 2800 22 V , LED projektörlü akü, bakınız sayfa 111

Teslimat kapsamı
REMS Amigo 22 V seti. Hızlı değiştirilebilir pafta kafaları bulunan akülü dişli 
kesme paftası. ⅛ – 1", 16 – 32 mm olan boru dişleri ve 6 – 30 mm, ¼ – 1" pim dişleri 
için. Sağ ve sol yivli dişler için. Bakım gerektirmeyen dişli grubu, güçlü akülü  
motor 21,6 V, 500 W, emniyetli şalter. Sağa ve sola hareket, fazla yüklenme  
korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, şarj durum kontrolü. Akü  
Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hızlı şarj cihazı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Her iki dönüş  
yönüne etkili olan destekleme kolu. REMS eva tipi-hızlı kafa değiştirme sistemi, 
İSO 7-1, EN 10226 (DİN 2999, BSPT) normları uyarınca meyilli boru dişler için 
kesme tarakları ile birlikte hızlı değiştirilebilir özellikli diş açma kafaları R-sağ 
diş, veya EN 60423 M normu uyarınca. Dayanıklı çelik kutu içinde.
Adlandırma Art.-No.
Seti R ½ + ¾ + 1 530015 R220
Seti M 20 + 25 + 32 530016 R220
REMS Amigo 22 V modeli NPT-diş olarak teslim edilebilir.  
Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

*  Ortam sıcaklığı yaklaşık 20°C. 


