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

Akülü boru kesim  
testeresi

REMS Akku-Tiger 22 V VE

YENI



Güç tasarruflu, süper hızlı, dik açılı kesimler için %400 
daha fazla kesim gücünde güç aktarımlı kılavuz kol,  
ör. 1" çelik boru sadece 7 saniyede.  

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, yaklaşık 80 kesim, kılavuz 
kollu 1" çelik boru veya tek bir akü şarjı ile kılavuz kolsuz 
1" çelik boru 135 kesim. 

Aküyle birlikte makine ağırlığı sadece 3,4 kg!
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REMS Akku-Tiger 22 V VE – Tesisatçı ustaların tes-
teresi. Güç gerektirmeden, çok hızlı ve düzgün keser.

REMS Akku-Tiger 22 V VE, güçlü, sağlam, kullanımı kolay bir elektrikli alettir. %400 daha fazla kesim gücü için 5 misli güç  

aktarımlı kol etkisine sahip kılavuz kol, her alanda güç tasarruflu, süper hızlı kesimi mümkün kılar. REMS Akku-Tiger 22V VE, 

çelik boruların dik açılı kesilmesi için idealdir ancak aynı zamanda birçok malzemeyi kesmek için evrensel olarak da kullanıla-

bilir örneğin odun, çivili ahşap, palet, metal, paslanmaz çelik, dökme demir, gaz beton, alçı taşı, ponza, tuğla. REMS Li-Ion 

22V Teknolojisi, 9,0 Ah kapasiteye sahip ekonomi ve kullanım kolaylığı açısından standartları belirler ve tek bir akü şarjı ile  

kılavuz tutucusuz yaklaşık 80 bölüm çelik boru 1" kılavuz tutucuyla veya yaklaşık 135 bölüm çelik boru 1" kesimini sağlar.  

Montaj, demontaj ve onarım çalışmaları için idealdir.   

1 	 Güç	aktarımlı	kılavuz	tutucu 
Enerji tasarrufu için %400 daha fazla testere gücü, süper 
hızlı testere, ör. sadece 7 saniyede 1" çelik boru. 5 katlı 
kuvvet çevirmeli kaldıraçlı kılavuz tutucu, zahmetsiz, hızlı, 
dik açılı testere ile herhangi bir yerde, mengenesiz kesim 
yapılmasını sağlar.

 2  Güçlü kesme işlevi için ergonomik ve çalışma pratiğine 
uygun olarak tasarlanmış kürek tipi gövde tutma yeri,  
kolay kavranabilir, ısı yalıtma özelliği taşıyan malzeme 
ile kaplanmıştır.

3  Yumuşak kavramalı pratik, kürek tipi kulp. 

4  Testerenin kesilecek malzemede güvenli şekilde yönlendi-
rilmesi için çevrilebilir destek pabucu. 

5  Yüksek derecede kayganlığa sahip spesiyal silikon conta 
sayesinde, dişli kutusu sudan ve tozdan korunmaktadır.  

6  Büyük yedek gücü 500 W verim gücünde 21,6 V  
akülü motor. 

7  Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu. 

8  Aşırı yüksek akımlar için tahrik makinesi aşırı yüklenme 
korumalı makine durum kontrolü, motorun sıcaklık  
denetimi sayesinde aşırı ısınma koruması (NTC),  
2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj durum göstergeli  
elektronik şarj durum kontrolü.   

9 	 Dikdörtgen	biçiminde	tasarlanmış	sağlam	 
strok	çubuğu 
Masif ve özel çelikten imal edilmiş dikdörtgen biçiminde 
tasarlanmış strok çubuğu, yük yönünde hassas iğneli 
rulmanlarla donatılmıştır ve bu sayede testere stroku  
her yöne doğru desteklenerek yönlendirildiğinden, ağır 
çalışma ortamlarında dahi ve basınç arttırıcı aparatların 
kullanılmaları durumunda bile, testere ağzı esneyerek 
bükülmemektedir. Çok uzun ömür için tasarlanmıştır.  
Kapalı tahrik gövdesinde çalışan strok çubuğu daha  
güvenli çalışma sağlar.

10 ANC	ile	Ossilasyon/salınım-hareketi 
Süper sağlam, su ve tozdan korunmuş, strok kolunun ve 
testere yaprağının aynı anda testere ve orbital stroğunu 
oluşturmaya yarayan, bakım gerektirmeyen ossilasyon/
salınım hareketli tahrik sistemi. Her tarafından iğneli  
rulmanlar tarafından yönlendirilen volan prensipli tahrik 
sistemi (ANC) tarafından, sürtünmeler, ısınma durumu 
ve aşınma olayı azaltılmaktadır. Bundan dolayı çok ağır 
kesme işlerinde dahi uzun ömürlülük sağlanmıştır.

11 	 Vario-Elektronik 
Hassas kesme başlangıcı, kesilecek malzemeye yönelik 
doğru strok sayısının seçimi için, kademesiz olarak seçi-
lebilen elektronik strok sayısı düzenleme sistemi makine 
donanımına dahil edilmiştir. Strok sayısı makinenin  
çalıştırma düğmesine uygulanan farklı basınç sayesinde 
0’dan 1900 ¹/dak.’a kadar belirlenmektedir (aynı gaz  
pedalı sistemi gibi). 

12 Agresif	orbital/yörüngeli 
Agresif orbital/yörüngeli strok sistemi sayesinde testere 
ağzı tarafından, darbesel dikey hareket sağlandığından 
dolayı, kesme işleminde hızlı ilerleme, çok iyi talaş kaldır-
ma özelliği ve testere ağızlarının uzun süre dayanmaları 
sağlanmıştır. İğneli rulman takımı tarafından yönlendirilen 
ve sabit olarak ayarlanmış orbital strok çok ağır yükler 
altında dahi hızlı ve güçlü kesme işlemlerinin, mesela 
çelik boruların kesilmelerinde garanti eder. 

13 Li-Ion	22	V	teknolojisi 
Dayanıklı Akku Li-Ion 21,6 V, uzun çalışma süreleri için 
9,0 Ah kapasiteli. Yaklaşık 80 kesim, kılavuz kollu  
1" çelik boru veya tek bir akü şarjı ile kılavuz kolsuz  
1" çelik boru 135 kesim.  

14 Kademeli renkli LED şarj durumu göstergesi.

15 – 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum 
akü performansı için memory etkisi görülmez.

16 Hızlı şarj aleti. 

17 Universal	Testere	Yaprağı 
Universal testere yaprağı ağzı piyasadaki tüm tek ve çift 
taraflı testere yapraklarına, testere ağzı baskı parçası 
değiştirmeden uyumludur. 



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

Aksesuar
REMS	Akku-Tiger	22	V	VE	tahrik	makinesi,		 
akü hariç   Art.-No. 560011 R22#  

Kılavuz	kol	2"	, Ø ⅛ – 2" borular için   Art.-No. 563000 R#  

Akü	Li-Ion	21,6	V,	9,0	Ah	    Art.-No. 571583 R22#  

Hızlı	şarj	tertibatı	Li-Ion	230	V,	 50 – 60 Hz, 70 W   Art.-No. 571575 R220#  

Bölmeli	çelik	kutu   Art.-No. 566030 R#  
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REMS Akku-Tiger 22 V VE
REMS Akku-Tiger 22 V VE Set. Vario Elektronikli (VE), tek elle kolay, hızlı ve düz kesme işlem-
leri için kullanılabilir akülü boru kesim testeresi. Kürek tipi tutma yerine, bakım gerektirmeyen,  
su ve tozdan korunmuş, her yönden iğneli rulmanlı strok çubuğuna (ANC) sahip ossilasyon/salınım 
hareketli tahrik sistemi, agresif orbital strok, güçlü 21,6 V, 500 W akülü motor, dokunma tipi  
emniyetli şalter. Kademesiz elektronik strok kontrolü (gaz verme şalteri) 0 – 1900 rpm-1. Aşırı 
yüklenme korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, şarj durum kontrolü. Akü Li-Ion 
21,6 V, 9,0 Ah, hızlı şarj cihazı Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Üniversal testere yaprağı yerleştir-
me yeri. Altı köşeli alyan tipi anahtar. Kılavuz kol 2". 2 adet REMS spesiyal testere yaprağı 
2"/140-3,2. Sağlam çelik sandık içinde teslimat.
   Art.-No. 560053 R220#  

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

REMS	Üniversal	testere	yaprakları 
Tek elle kesme işlemi için ve yönlendirme tertibatıyla yapılan güç aktarmalı kesme 
şlemleri için üniversal testere yaprakları. Tüm kesme işleri için çok sayıda  
değişik testere yaprakları yerine. 

REMS testere	yaprakları 
Çeşitli malzemelere serbest kesim uygulamak için testere yaprakları.

Info

Info

Info

Ürünlerimiz	hakkinda	daha	ayrıntılı	bilgi	için,	en	yakın	bayinizle	irtibata	geçiniz!Ürünlerimiz sadece uzman satış  
noktalarında mevcuttur.

REMS	GmbH	&	Co	KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707- 0
Faks     +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


