
f o r  P r o f e s s i o n a l s

Batteridriven  
rörbajonettsåg

REMS Akku-Tiger 22 V VE

NYHET



Med kraftöverförande rörhållare för 400 % mer sågkraft 
för kraftsparande, supersnabb rätvinklig sågning,  
t.ex. i 1" stålrör på bara 7 s.  

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 80 sågningar  
stålrör 1" med rörhållare eller ca 135 sågningar  
stålrör 1" utan rörhållare med en batteriladdning. 

Huvudmaskin inklusive batteri väger endast 3,4 kg!
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REMS Akku-Tiger 22 V VE – sågen som installatören 
väljer. Sågar utan problem, blixtsnabbt, rätvinkligt. 

REMS Akku-Tiger 22 V VE är ett kraftfullt, robust, behändigt elverktyg. Rörhållaren med femfaldig hävarmsverkan för 400 % 

mer sågkraft tillåter kraftsparande, supersnabb sågning överallt på plats, utan skruvstycke. REMS Akku-Tiger 22 V VE är  

perfekt för rätvinklig sågning av stålrör, kan dock även användas universellt för sågning av många olika material, t.ex. trä,  

trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten. REMS Li-Ion 22 V  

Technology med en kapacitet på 9,0 Ah sätter en ny nivå när det gäller lönsamhet och användarvänlighet och möjliggör  

ca 80 sågningar stålrör 1" med rörhållare eller ca 135 sågningar stålrör 1" utan rörhållare med en batteriladdning. Idealisk för  

montering, demontering, reparation.  

1  Kraftöverförande rörhållare 
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb  
sågning, t.ex. 1" stålrör på bara 7 s. Rörhållare med  
femfaldig hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb, 
rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. 

 2  Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande  
beläggning med softgrip, för kraftfull matning  
vid frihandssågning.

3  Praktiskt spadhandtag med softgrip. 

4  Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen  
på materialet som ska sågas. 

5  Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar 
drivmekanismen mot vatten och damm. 

6  Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effekt reserv,  
500 W uttagseffekt.  

7  Säkerhetsström brytare. 

8  Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för  
huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettnings-
skydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), 
med elektronisk kontroll av batteriets laddnings tillstånd 
med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd 
lysdiod.   

9  Stabil, fyrkantig hävarm 
Av massivt, härdat specialstål, exakt nållagrat i belast-
ningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, 
för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats.  
För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna 
drivhuset, för säkert arbete.

10 Oscillationsdrift med ANC 
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri 
oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen 
och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad  
vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och  
förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande  
insatser genom extrem sågning.   

11  Vario-elektronik 
Steglös, elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart 
med precision och för rätt val av slagtal för olika material 
vid sågning. Hastig heten styrs steglöst genom variabelt 
tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 1900 min-1 
(hastighetsregulator).

12 Effektiv elliptisk pendelrörelse 
Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörel-
se hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt 
spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen.  
Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar 
kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning,  
t. ex. vid sågning av stålrör. 

13 Li-Ion 22 V Technology 
Mycket tåligt batteri Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet 
för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för ca 80 sågningar 
stålrör 1" med rörhållare eller ca 135 sågningar stålrör 1" 
utan rörhållare med en batteriladdning.  

14 Stegvis laddningstillståndsindikator med  
färgade lysdioder. 

15 Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C.  
Ingen minneseffekt för maximal batterieffekt.

16 Snabbladdare.  

17 Universell sågbladsinfästning 
För fastsättning av samtliga sågblad –  
med enkel eller dubbel sågbladstunga –  
utan att byta eller flytta hållaren. 



150-1,4 HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561104  Made in Germany

150-2,5��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561110  Made in Germany

150- 4,2 WS Art.-Nr. 561115  Made in Germany

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°

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

Försäljning endast i fackhandeln.Försäljning endast via fackhandel.

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
SWE@rems.de

Södra Sverige:
Peter Melin
Mobil: 0 76 767 5306
peter.melin@rems.de

Västra Sverige:
Hans Kåwert
Mobil: 0 70 687 3333
hans.kawert@rems.de

Norra Sverige:
Hans Forsberg
Mobil: 0 70 661 7766
hans.forsberg@rems.de

Östra Sverige/Stockholm:
Vakant
Mobil: 0 73 371 0215
swe@rems.de

Tillbehör
REMS Akku-Tiger 22 V VE Maskin   
utan batteri  Art. nr 560011 R22#  

Rörhållare 2" , för rör Ø ⅛ – 2"  Art. nr 563000 R#  

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah    Art. nr 571583 R22#  

Snabbladdare Li-Ion 230 V,   
50 – 60 Hz, 70 W RSK 1771085 – Art. nr 571575 R220#  

Låda av stålplåt  med inredning  Art. nr 566030 R#  
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REMS Akku-Tiger 22 V VE
REMS Akku-Tiger 22 V VE Set. Batteridriven rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för pro-
blemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med spadhand-
tag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), 
effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull Akku-motor 21,6 V, 500 W, säkerhetsbrytare. Steglös elektro-
nisk hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1900 min-1. Maskintillståndskontroll med överbelast-
ningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, 
snabbladdare Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Universell sågblads infästning. Sexkantstiftnyckel. 
Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.
  Art. nr 560053 R220#  

REMS specialsågblad 
Specialsågblad för rätvinklig sågning och snabb kapning av stålrör  
med effektiv rörhållare.

REMS universalsågblad 
Universalsågblad för frihandssågning och för sågning med effektiv rörhållare.  
Istället för flera olika sågblad. 

REMS sågblad 
Sågblad för frihandssågning för olika material.

Info

Info

Info

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


