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REMS Puma VE Elektrikli üniversal kılıç tipi testere

Üniversal serbest kesimler için güçlü elektrikli alet.  
Sadece 3,8 kg. Montaj, demontaj ve onarım çalışmaları 
için idealdir.
Her türlü malzeme için uygundur. Örneğin, odun, içinde 
çiviler bulunan odun, paletler, paslanmaz çelik dahil  
metaller, döküm, gazbeton, alçı panolar, ponza taşı,  
kiremit, tuğla.

REMS Puma VE – Anti vibrasyon sistemli güçlü  
üniversal testere. Hızlı, aletsiz testere yaprağı  
değişimi. Ayarlanabilir destek pabucu. 

Üniversal kullanım
Tek elle, baş üzeri ve son derece dar yerlerde ve duvar kenarlarında olmak üzere 
her yerde kullanılabilir. Son derece çok yönlü ve güçlü. Şantiyede, kurtarma  
ve afet arama kurtarma çalışmalarında tüm kesim işleri için. Daldırma kesimler  
için de uygundur. 

Yapılış biçimi
Güçlü, şantiyede kullanıma uygun. Pratik, ergonomik şekil. Sadece 3,8 kg. 
Ergonomik biçimde tasarlanmış ön gövde kısmı, kaydırmaz ve ısı yalıtımlı,  
yumuşak kavramalı koruma yüzeyi sayesinde testerenin güçlü şekilde ilerlemesi 
sağlanır. Vibrasyonu söndürücü yumuşak kavramalı pratik, kürek tipi kulp. Kapalı 
tahrik gövdesinde çalışan strok çubuğu daha güvenli çalışma sağlar. Büyük testere 
yaprağı stroğu, 30 mm, talaşların daha iyi dışarı atılmasını sağlar. Testerenin hızlı 
ilerlemesi ve efektif kesim için maks. 2800 rpm yüksek strok değeri. Dayanıklı 
strok çubuğu bakım gerektirmez. Yüksek kayganlığa sahip özel conta sistemi.  
Büyük güç rezervi olan güçlü ve büyük hacimli üniversal motor, 1300 W. 4 m uzun-
luğunda uzun bağlantı kablosu 4 m. Dokunma tipi emniyetli şalter. 

Anti vibrasyon sistemi
Kütle dengeleme özellikli tahrik tekniği ve vibrasyon söndürücü tutma yerleri.  
Testereyle az vibrasyonlu, yorulmadan çalışmak için.   

Vario-Elektronik
Hassas kesme başlangıcı ve kesilecek malzemeye uygun strok seçimi için kademesiz 
elektronik strok kontrol sistemi. Dokunma tipi şaltere değişken baskı uygulanarak 
0 ila 2800 rpm arası kademesiz strok kontrolü sağlanır (gaz verme şalteri). 

Hızlı değiştirme sistemli testere yaprağı yuvası
Testere yaprağını hızlı ve alet kullanmadan değiştirmek için hızlı değiştirme sistemli 
pratik testere yaprağı yuvası. Tek taraflı sıkıştırma ağzına sahip testere yaprakları 
için. Dar ve ulaşılması zor yerlerde kesimler için testere yaprağı dişler aşağıya  
bakacak şekilde ya da 180° çevrilerek yukarıya bakacak şekilde yerleştirilebilir.

REMS testere yaprakları
Çeşitli malzemelere serbest kesim uygulamak için REMS testere yaprakları  
komple takımı (Sayfa 71).

Kademesiz ayarlanabilir destek pabucu
Testerenin kesilecek malzemede güvenli şekilde yönlendirilmesi için çevrilebilir 
destek pabucu. Kısmen körelmiş testere yapraklarından daha iyi faydalanmak ve 
testere yaprağının malzemeye girme derinliğini ayarlamak için destek pabucu 
uzunlamasına yönde kademesiz olarak 40 mm hareket ettirilebilir. Daha ekonomik 
çalışmalar için.

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS Puma VE tahrik makinesi 560003 R220
REMS testere yaprakları için:  bakınız sayfa 71.
Çelik taşıma sandığı 566051 R

Teslimat kapsamı
REMS Puma VE seti. Serbest kesimler için Vario-Elektronikli (VE) ve anti vibras-
yon sistemli elektrikli üniversal kılıç tipi testere. Kürek tipi tutma yeri ve yumuşak 
kavramalı makine, bakım gerektirmeyen strok çubuğu, güçlü üniversal motor  
230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, dokunma tipi emniyetli şalter, 4 m bağlantı kablosu. 
Kademesiz, elektronik strok kontrolü (gaz verme şalteri) 0 – 2800 rpm. 30 mm 
strok. Hızlı değiştirme sistemli testere yaprağı yuvası. Ayarlanabilir destek  
pabucu. Altı köşeli alyan tipi anahtar. 1 adet REMS testere yaprağı 210-1,8/2,5. 
Dayanıklı çelik kutu içinde.

Art.-No.
560023 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

3,8 kg 1300 W 230 V VE


