
90°

Spezial 2”/140-2,5  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561007

90°

90°

Spezial 2”/140-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

Spezial 4”/200-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561002

90°

Spezial 6”/260-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

90°

Spezial 6”/260-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561008

90°

Universal 300-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561004

Universal 100-1,8/2,5  HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561006 Made in Germany

Universal 150-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561005

Universal 200-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Universal 300-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561004
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REMS Spesyal testere yaprakları

REMS Üniversal testere yaprakları

REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE  
ve diğer markalar için

REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE  
ve diğer markalar için

Çelik boruları yönlendirme tertibatı aracılığıyla düz  
kesme ve sökme işleri için geliştirilmiş testere yaprakları.
Çelik borular için

REMS Spesyal testere ağızları – Yönlendirme tertibatlı 
düz kesimler için, % 400 daha yüksek kesme gücü.  
Özellikle REMS Tiger modeli için geliştirilmiştir.

Çelik boruların düzgün kesilmeleri ve hızlı bir biçimde sorunsuz olarak sökülme-
leri için güç aktarımı sağlayan yönlendirme tertibatının kullanımı, mutlak surette 
gereklidir. Bu kol, 5 kat güç aktaran kaldıraç etkisiyle ilerleme gücünü birkaç misli 
arttırır, % 400 daha yüksek kesme gücü sağlar. Özel kalınlıkta, bükülmeye ve  
eğrilmeye dayanıklı. 

Çift taraflı tutma yeri ve güvenli oturuş ile yüksek derecede sağlam duruş için  
tasarlanmış geniş, testere yaprağı sıkıştırma yüzeyi. 

Tek taraflı tutma yeri testere yaprakları, güç aktarımı destekli yönlendirme  
tertibatlarının sağladığı kesme hızı baskısına dayanamamaktadır ve testere  
ağızları sıkıştırma yerinden koparak kırılmaktadır. Kaba ve dalgalı tasarlanmış  
diş yüzeyi sayesinde hızlı kesim. Çok daha uzun testere ömrü.

Üniversal

Duvara gömülü kısa 
borularda

Yüksek derecede  
esneme kabiliyeti

Tek elle kesme işlemi için ve yönlendirme tertibatıyla  
yapılan güç aktarmalı kesme işlemleri için üniversal  
testere yaprakları. Tüm kesme işleri için çok sayıda  
değişik testere yaprakları yerine.
Her türlü malzeme için uygundur. örneğin, odun, içinde çi-
viler bulunan odun, paletler, paslanmaz çelik dahil metaller, 
döküm, gazbeton, alçı panolar, ponza taşı, kiremit, tuğla.
Son derece esnek, duvara yakın kesme işlemleri için de 
idealdir.

REMS üniversal testere ağızları –  
her türde testereyle kesme işlemleri için. 
Tüm kesme işleri için çok sayıda değişik testere ağızları yerine sadece 1 adet  
üniversal testere yaprağı. Duvara yakın kesme işlemleri için son derece esnek.   
Çift taraflı tutma yeri ve güvenli oturuş ile yüksek derecede sağlam duruş için  
tasarlanmış geniş sıkıştırma yüzeyi. Tek taraflı sıkıştırma ağzına sahip testere 
yaprakları, kılavuz kol ile kesim sırasında oluşan yüksek ilerleme gücü nedeniyle 
sıkıştırma yerinde kırıldıklarından uygun değildir. Hızlı ve rahat kesim için eşit  
olmayan diş dağılımı (Combo diş donanımı), diş kısmında özel olarak sertleştiril-
miştir. Kaba diş. Yüksek kesme verimi ve son derece uzun testere ömrü.

REMS Spesyal testere yaprakları
 REMS Tiger, vs.

Uzunluk 
mm

Diş  
bölümü   
mm

Malzeme* Diş Renk Art.-No.

REMS Spesyal testere yaprağı 2"/140-2,5   
2" e kadar çelik borular için 2"/140 2,5 HSS-Bi sarı 5 561007 R05
REMS Spesyal testere yaprağı 2"/140-3,2   
2" e kadar çelik borular için 2"/140 3,2 HSS-Bi sarı 5 561001 R05
REMS Spesyal testere yaprağı 4"/200-3,2   
4" e kadar çelik borular için 4"/200 3,2 HSS-Bi sarı 5 561002 R05
REMS Spesyal testere yaprağı 6"/260-3,2   
6" e kadar çelik borular için 6"/260 3,2 HSS-Bi sarı 5 561008 R05
Talaş kaldırma işleminin zor gerçekleştiği malzemeler, mesela paslanmayan çelik borular, sert döküm boruların kesilmeleri için, REMS Spesyal testere yaprağı yerine, daha 
ince dişlerle donatılmış REMS Üniversal testere yaprağını, elektronik strok sayısı belirleme tertibatı bulunan REMS Tiger SR (bakınız sayfa 65) ile bağlantılı olarak kullanınız. 

REMS Üniversal testere yaprakları
 REMS Tiger, REMS Cat, vs.

Uzunluk 
mm

Diş  
bölümü   
mm

Malzeme* Diş Renk Art.-No.

REMS Üniversal testere yaprağı 100-1,8/2,5  
tüm kesim çalışmaları için 100

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
esnek kırmızı 5 561006 R05

REMS Üniversal testere yaprağı 150-1,8/2,5  
tüm kesim çalışmaları için 150

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
esnek kırmızı 5 561005 R05

REMS Üniversal testere yaprağı 200-1,8/2,5  
tüm kesim çalışmaları için 200

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
esnek kırmızı 5 561003 R05

REMS Üniversal testere yaprağı 300-1,8/2,5  
tüm kesim çalışmaları için 300

Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
esnek kırmızı 5 561004 R05

Aynı zamanda içinde çiviler bulunan ahşaplar ve paletler için. Talaş kaldırma işleminin zor gerçekleştiği malzemeler, mesela paslanmayan çelik borular, sert döküm boruların 
kesilmeleri için daha düşük strok sayısı gerektiğinde, elektronik strok sayısı belirleme tertibatı bulunan REMS Tiger SR (bakınız sayfa 65) ile bağlantılı olarak kullanınız.

* HSS-Bi: Yüksek hız çeliği-Bimetal   WS: Alet çeliği   HM: Sert metal

Alman Kalite Ürünü

Alman Kalite Ürünü

InoxÇift taraflı sıkış- 
tırma ağzı

Çift taraflı sıkış- 
tırma ağzı 1 , 7 mm + 400 %


