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

Batteridrevet  
rør-bajonetsav

REMS Akku-Tiger 22 V VE

NYHED



Med kraftoverførende rørholder for 400 % mere  
savkraft til kraftbesparende, superhurtig, retvinklet  
savning, f.eks. 1" stålrør på bare 7 sek.  

Li-ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah, til ca. 80 overskæringer  
af stålrør 1" med rørholder eller ca. 135 overskæringer 
af stålrør 1" uden rørholder pr. batteriopladning. 

Drivmaskine inklusive batteri kun 3,4 kg!
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REMS Akku-Tiger 22 V VE – installatørsaven. 
Saver nemt, lynhurtigt og vinkelret.

REMS Akku-Tiger 22 V VE er et effektivt, robust, praktisk el-værktøj. Rørholder med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangs-

virkning for 400% mere savkraft muliggør kraftbesparende, superhurtig savning overalt, uden skruestik. REMS Akku-Tiger 22 V 

VE er perfekt til retvinklet oversavning af stålrør, men kan også anvendes universalt til savning af mange andre materialer, 

f.eks. træ, træ med søm, paller, metal, også rustfrit stål, støbegods, cellebeton, gipsplader, pimpsten, tegl, mursten.  

REMS Li-Ion 22 V-teknologien med en kapacitet på 9,0 Ah sætter nye standarder med hensyn til økonomi og brugervenlighed  

og muliggør ca. 80 overskæringer af stålrør 1" med rørholder eller ca. 135 overskæringer af stålrør 1" uden rørholder  

pr. batteriopladning. Ideel til montering, afmontering, reparation.  

1  Kraftoverførende rørholder 
400 % mere savkraft for kraftbesparende, superhurtig  
savning af f.eks. 1" stålrør på kun 7 sek. Rørholder  
med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning  
muliggør kraftbesparende, superhurtig savning overalt, 
uden skruestik.  

2  Ergonomisk udformet næse med skridsikker,  
varmeisoleret beskyttelseskappe med softgreb,  
til kraftfuld fremføring under savning.

3  Praktisk spadegreb med softgrip. 

4  Drejelig støttesko til sikker føring af saven  
på det materiale, som skal saves. 

5  En specialudformet, glat silikonepakning  
beskytter drevet mod vand og støv. 

6  Stærk Akku-Motor 21,6 V med stor kraft reserve, 500 W 
afgivet effekt. 

7  Sikkerheds-vippekontakt. 

8  Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse  
af drivmaskinen mod for høj strøm, med beskyttelse  
mod overophedning gennem temperaturovervågning  
af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol 
med ladetilstandsindikator med en 2-farvet grøn/rød LED.   

9 	 Stabil,	firkantet	trækstang 
Fremstillet af massivt, hærdet specialstål, præcist nåle-
lejet i belastningsretningen, støttet i hele savretningen,  
til vridningsfrie, vinkelrette snit også ved kraftfuld savning 
med forhøjet savtryk, fx ved anvendelse af den kraft-
overførende rørholder. Meget lang levetid. Trækstangen 
løber i det lukkede motorhus, for sikkert arbejde.

10 Oscillationsdrev	med	ANC 
Super stabilt, vand- og støvbeskyttet, vedligeholdelses-
frit oscillationsdrev til ensartet optagelses af sav –  
og orbitalslaget fra trækstangen og savklingen. Alsidigt, 
nålelejet drev (ANC) reducerer friktion, opvarmning  
og slid. Derfor lang levetid – også ved høj belastning  
ved kraftfuld savning.  

9  Vario-Elektronik 
Variabel elektronisk styring af maskinens gang – udfor-
met til forsigtig start og for korrekt valg af hastighed –  
alt efter materiale. Hastigheden styres med variabelt tryk 
på sikkerheds-vippekontakten fra 0 til 1900 min-1  
(gasgiverkontakt).

12 Aggressivt	orbitalslag 
Aggressivt orbitalslag med vertikal hak bevægelse  
af savklingen til kraftfuld, hurtig fremføring af saven, 
fremragende fjernelse af spåner og høj standtid på  
savklingerne. Nålelejet, fast indstillet orbitalslag  
garanterer kraftfuld savning også under extrem  
belastning, fx ved savning i stålrør. 

13 Li-Ion	22	V	Technology 
Ekstremt robust Li-Ion batteri 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet 
for en lang driftstid. Let og effektiv til ca. 80 overskæringer 
af stålrør 1" med rørholder eller ca. 135 overskæringer 
af stålrør 1" uden rørholder med en batteriopladning. 

14 Trindelt ladetilstandsindikator med farvet LED. 

15 Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C.  
Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt.

16 Hurtiglader. 

17 Universal	savklingeholder 
Optager samtlige et-tungede og to-tungede savklinger – 
uden udskiftning eller omstilling af trykstykket. 



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

Tilbehør
REMS	Akku-Tiger	22	V	VE	maskine,		 
uden batteri   Art.-nr. 560011 R22# kr. 4.780,–

Rørholder 2" , til rør Ø ⅛ – 2"   Art.-nr. 563000 R# kr. 990,–

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah     Art.-nr. 571583 R22# kr. 2.870,–

Hurtiglader Li-Ion 230 V,  50 – 60 Hz, 70 W   Art.-nr. 571575 R220# kr. 1.240,–

Stålkasse		med indlæg   Art.-nr. 566030 R# kr. 770,–
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REMS Akku-Tiger 22 V VE
REMS Akku-Tiger 22 V VE Set. Batteridrevet rør-bajonetsav med Vario-Elektronik (VE) til  
ubesværet, hurtig, retvinklet savning med rørholder og til frihåndssavning. Drivmaskine med  
spadehåndtag, vedligeholdelsesfrit, vand- og støvbeskyttet oscillationsdrev med alsidigt  
nålelejret drev (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftig batteri-motor 21,6 V, 500 W, sikkerheds- 
vippekontakt. Trinløs elektronisk styring af slagtallet (hastighedskontakt) 0 til 1900 min-1.  
Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning, ladetilstands-
kontrol.  Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat li-ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Universal 
savklingeholder. Unbraconøgle. Rørholder 2". 2 stk REMS spezialsavklinger 2"/140-3,2.  
I stabil stålkasse.
   Art.-nr. 560053 R220# kr. 7.620,–

REMS spezialsavklinger
Spezialsavklinger (gule) til vinkelret overskæring og hurtig demontage af stålrør  
med kraftoverførende rørholder påmonteret.

REMS universalsavklinger 
Universalsavklinger (røde) til frihåndssavning og til savning med den  
kraftoverførende rørholder påmonteret. I stedet for mange forskellige savklinger. 

REMS savklinger 
Savklinger til frihåndssavning i mange materialer.

Info

Info

Info

Salg kun gennem branchegrossister. REMS	salgskonsulent

Øst:
Thomas Juul Grendslev
Mob.: +4520591343
Mail.: thomas.grendslev@rems.de

Syd:
Jan Adelgaard
Mob.: +45 40879400
Mail: jan.adelgaard@rems.de

Vest:
Leif Søgaard
Mob.: +45 40637500
Mail: leif.sogaard@rems.de

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

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


