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Wiercenie rdzeniowe  
w żelbecie, murze  
i innych materiałach

REMS Picus SR
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Jeden system –  
cztery zastosowania! 
Idealna dla instalatora!

Z regulacją obrotów!

Patent EP 2 085 191

Niemiecki produkt  
o najwyższej  
jakości!

Dla najwyższych  
wymagań!

27 17 18 19



REMS Picus SR. Z regulacją obrotów. Stały 
poziom obrotów nawet pod obciążeniem.

REMS Picus SR jest uniwersalną, poręczną maszyną do diamentowego wiercenia rdzeniowego,  

do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub przy pomocy stojaka. Do wierceń rdzeniowych w żelbecie  

≤ Ø 162 (200) mm, murze i innych materiałach ≤ Ø 250 mm. Szeroki zakres roboczy, niewielki ciężar 

tylko 6,4 kg i wbudowany układ elektronicznej regulacji obrotów (Speed-Regulation) czynią z niej jedyną 

w swoim rodzaju poręczną w obsłudze maszynę. Ze względu na zwartą konstrukcję można stosować ją 

wszędzie, nawet w ciasnych narożnikach i przy płaszczyznach ściennych. Wydajny silnik uniwersalny o 

mocy 2200 W umożliwia szybką pracę, np. wiercenia rdzeniowe 200 mm w żelbecie Ø 62 tylko 3 minuty.

1  Bardzo lekka. Jednostka napędowa tylko  
6,4 kg. 

2  Sprawdzona w praktyce rękojeść zamknięta  
i uchwyt pomocniczy podczas wiercenia  
z ręki. 

3  Solidny, wydajny silnik uniwersalny 230 V,  
50 – 60 Hz, 2200 W umożliwiający szybką 
pracę. 

4  Monitoring temperatury uzwojenia wzbudze-
nia silnika z techniką PTC (Positive Tempera-
ture Coefficient) jako ochrona przed przegrza-
niem. 

5  Płynna elektroniczna regulacja obrotów  
od 250 min-1 do 500 min-1 (1. bieg) lub od  
600 min-1 do 1200 min-1 (2. bieg) w celu  
optymalnego wyboru obrotów w określonym 
materiale pozwalających nawiercanie  
z wyczuciem.  

6  Speed-Regulation 
Zastosowany elektroniczny układ regulacji 
prędkości obrotowej utrzymuje pod obciąże-
niem wybraną prędkość obrotową na stałym 
poziomie. Wartość zadana prędkości obroto-
wej jest utrzymywana do momentu, aż koron-
ka rdzeniowa trafi na opór i prędkość spadnie 
poniżej wartości krytycznej. Silnik napędu się 
zatrzymuje. Po ponownym odciążeniu jed-
nostki napędowej zostaje przywrócona zada-
na prędkość obrotowa, dzięki czemu błyska-
wicznie można pracować dalej z zadaną 
prędkością obrotową (Patent EP 2 085 191).

 Zalety: 
Optymalna ,dla określonego materiału  
i średnicy korony, prędkość wiercenia jest 
utrzymana podczas pracy(obroty pod obcią-
żeniem). Zapewnia to doskonałe osiągi  
w wierceniu i długą żywotność koron.

7  Elektronika wielofunkcyjna obejmująca:  
ogranicznik prądu rozruchowego silnika dla 
miękkiego rozruchu, ogranicznik obrotów  
na biegu jałowym, zabezpiecze nie przeciw 
przeciążeniu i zablokowaniu.

8  Stabilna bezserwisowa 2 biegowa przekładnia  
w celu uzyskania optymalnych obrotów. 
Ochrona przed zablokowaniem poprzez ślizgo-
we sprzęgło bezpieczeństwa. 

9  Kołnierz Ø 60 mm do mocowania jednostki 
napędowej w stojaku wiertnicy.

10 Zestaw elementów dystansowych do  
dodatkowego zamocowania jednostki 
napędowej REMS Picus SR na stojaku  
wiertnicy REMS Titan. 

11 Długi elektryczny kabel zasilający ze zintegro-
wanym wyłącznikiem ochronnym (PRCD).

12 Wyłącznik impulsowy z blokadą. 

13 Urządzenie doprowadzenia wody do  
wiercenia na mokro z regulowanym zaworem 
odcinającym, szybkozłączka z przerywaczem 
dopływu wody i mocowaniem węża ½”. 

14 Złącze gwintowane zewnętrznie UNC 1¼” 
oraz wewnętrznie G ½”, dla koronek  
rdzeniowych. 

15 Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe 
REMS nadające się do wielu materiałów,  
patrz osprzęt.

16 REMS Titan. Szczególnie stabilny stojak  
do wiercenia rdzeniowego do Ø 300 mm.

17 Odsysanie pyłów wg EN 60335-2-69 
Odsysanie pyłów niebezpiecznych dla  
zdrowia podczas wiercenia na sucho. Turbina 
ssąca do odsysania pyłu podczas wiercenia 
na sucho z przyłączem do REMS Pull oraz  
innych odpowiednich odkurzaczy, dostępna 
jako osprzęt. 

18 Odsysanie wody 
Odkurzacz do odsysania wody podczas  
wiercenia na mokro do Ø 170 mm. 

19 REMS Pull L / M, certyfikowany jako  
odkurzacz i odpylacz do zbierania na sucho  
i mokro pyłów niebezpiecznych dla zdrowia 
wg EN 60335-2-69



REMS Titan – solidny, poręczny stojak  
do wiercenia rdzeniowego do Ø 300 mm.

Stojak do wiercenia REMS Titan wyznacza nowe kryteria dla stabilności i dokładności. Dla najwyższych  

wymagań. Solidna, szczególnie stabilna konstrukcja i wysoka dokładność napędu posuwu gwarantują  

efektywne, bezdrganiowe nawiercanie i dokładny, bezwibracyjny posuw. Idealny do wiercenia rdzeniowego 

w żelbecie i innych materiałach do Ø 300 mm. Stojak do wiercenia dostarczany jest z kompletem kluczy  

i zestawem mocującym do muru i betonu. Tym samym umożliwia wszędzie natychmiastowe zastosowanie.

20 Kolumna stojaka z odpornego na zginanie  
i skręcanie kształtownika ze stali precyzyjnej  
o przekroju prostokątnym □/   50 mm, utwardzo-
nego zgniotowo, z niezwykle wąską tolerancją 
w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek. 
Bezstopniowo uchylna do 45°, z dwupunkto-
wym podparciem przez nastawne, jednoczę-
ściowe podpórki celem zwiększenia siły  
docisku. 

21 Szczególnie stabilne, 3-stronne prowadzenie 
kolumny stojaka w podstawie i 3-krotne  
krzyżowe mocowanie w celu zwiększenia  
sztywności podczas wiercenia pionowego. 

22 Ciężar 19,5 kg.

23 Jezdny stojak do wiercenia w celu łatwego  
transportowania.

24 4 regulacyjne śruby pierścieniowe do  
niwelowania nierówności podłoża, w celu 
dokładnego wypoziomowania. 

25 Skala głębokości wiercenia.

26 Sanki ułożyskowane ze wszystkich stron  
nastawnymi i wstępnie naprężonymi łożyskami 
ślizgowymi z tworzywa sztucznego. Precyzyj-
ny napęd posuwu gwarantuje efektywne, 
bezdrga niowe nawiercanie i dokładny bezwi-
bracyjny posuw. W celu dużego docisku posu-
wu i długiej trwałości koronek wiertniczych.

27 W sankach są zintegrowane poziomnice  
w celu dokładnego wyrównania stojaka  
do wiercenia. 

28 Blokada położenia sanek ułatwiająca montaż 
koronek rdzeniowych i bezpieczny transport.

29 Sztywna płyta mocująca z odpornego na  
ścieranie żeliwa sferoidalnego. Przyrząd  
szybkomocujący, do mocowania jednostek  
napędowych z odpowiednią płytą mocującą. 
Szczególnie stabilny uchwyt, odporny na  
zginanie i skręcanie, do mocowania jednostek 
napędowych z kołnierzem Ø 60 mm. 

30 Napęd zębatkowy z przekładnią siły oraz ergo-
nomicznie ukształtowaną dźwignią posuwu, 
dającą się mocować z obu stron sanek. 

31 Szeroka zębatka stalowa. 

32 Podstawa z wpustem na pierścień uszczelnia-
jący mocowania próżniowego. Mocowanie 
próżniowe jako osprzęt. 

33 Kolumna stojaka do wiercenia z nastawną  
głowicą umożliwia rozpięcie stojaka między 
sufitem a podłogą lub między dwiema  
ścianami.



Osprzęt
Jednostka napędowa REMS Picus SR   Nr art. 183000 R220#  

Zestaw elementów dystansowych,  do dodatkowego  
zamocowania jednostki napędowej REMS Picus SR na stojaku  
do wiertnicy REMS Titan, składający się z elementu dystansowego  
i 2 śrub z łbem walcowym M 8 x 65   Nr art. 183632 R#  

Ciśnieniowy pojemnik  na 10 litrów wody, do wiercenia  
na mokro przy braku dostępu do wody bieżącej   Nr art. 182006 R#  

Szablon do otworów Titan  w celu łatwego  
naznaczenia otworów do zamocowania.  
Dla stojaka do wiertnicy REMS Titan.   Nr art. 183605 R#  

Wiertło do kamienia Ø 15 mm ze stopów  
twardych SDS-plus  dla kotew wbijanych M12   Nr art. 079018#  

Pobijak do kotew wbijanych M12, 50 szt.,  do betonu   Nr art. 079005 R50#  

Pobijak do kotew wbijanych M12   Nr art. 182050 R#  

Wiertło do kamienia Ø 20 mm ze stopów  
twardych SDS-plus  dla kotew rozprężnych M12   Nr art. 079019#  

Kotwy rozprężne M12, 10 szt.,   
do muru, do wielokrotnego użytku   Nr art. 079006 R10#  

Zestaw szybkomocujący 160  do mocowania stojaka  
do wiertnicy za pomocą kotew, składający się z drążka  
gwintowanego radełkowo 160 mm z gwintem M12  ×  52,  
nakrętki szybkomocującej, podkładki.   Nr art. 079010#  

Zestaw szybkomocujący 500  do mocowania  
stojaka do wiertnicy bez kotew, składający  
się z drążka gwintowanego radełkowo 500 mm,  
2 nakrętek szybkomocujących, 2 podkładek   Nr art. 183607 R#  

Mocowanie próżniowe Titan,  składające się z płyty  
nakrywającej z przyłączem do węża ⅜" i pierścienia  
uszczelniającego dla podstawy.   Nr art. 183603 R#  

Pompa próżniowa,  dla próżni ≤ - 900 mbar (90%),  
składająca się z pompy łopatkowej z rozruchem  
na sucho, bezolejowej, o wydajności 6 m3/h, silnika  
kondensatorowego 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W,  
chronionego przed wodą rozpryskową, znajdującego  
się wewnątrz filtrem ssania z funkcją tłumienia i wężem  
tkaninowym PCV o długości 5 m z szybkozłączem.   Nr art. 183670 R220#  

Laserowy wskaźnik środka otworów   Nr art. 183604 R#  

Przyrząd do nawiercania G ½ , z otworami do odsysania  
Pyłu wiertniczego, z wierconych otworów, przez turbinę ssącą  
do odsysania pyłu (nr kat. 181160 R), z wiertłem do  
kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm   Nr art. 180140 R#  

Wiertło do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm   
dla urządzenia do nawiercania   Nr art. 079013#  

Klucz płaski jednostronny SW41  do odkręcania  
uniwersalnych, diamentowych koronek rdzeniowych   Nr art. 079003#  

Pierścień ułatwiający  demontaż diamentowych  
koron rdzeniowych   Nr art. 180015#  

Przedłużacz koronki rdzeniowej 200 mm   Nr art. 180155 R#  

Kamień do ostrzenia  diament. koronek rdzeniowych   Nr art. 079012#  

Libella pudełkowa, magnetyczna,  
do ustawiania statywu do wiertarki     Nr art. 182010 R#  



REMS Pull L Set W 
Do odsysania wody.

REMS Pull M Set D
Do odsysania pyłów wg EN 60335-2-69.

Turbina ssąca do odsysania pyłu  z przyłączem 
gwintowanym G ½ zewn., UNC 1¼ zewn. oraz z przyłączem  
do REMS Pull i innych odpowiednich odkurzaczy.   Nr art. 180160 R#  

Urządzenie odprowadzania wody,  do wiercenia  
na mokro do Ø 170 mm, składające się z pierścienia  
zbierającego wodę z pierścieniem uszczelniającym,  
podkładki gumowej Ø 200 mm i uniwersalnego  
dociskacza dla wszystkich stojaków do wiertnic REMS.   Nr art. 183606 R#  

Podkładka gumowa Ø 200 mm, 10 szt.,   
do urządzenia odprowadzania wody   Nr art. 183675 R10#  

REMS Pull L Set, certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz  
do zbierania na sucho i mokro pyłów niebezpiecznych dla  
zdrowia wg EN 60335-2-69. Do pyłów klasy L. Wartość graniczna  
ekspozycji/wartości graniczna na stanowisku pracy > 1 mg/m³,  
stopień przepuszczalności ≤ 1 %   Nr art. 185500 R220#  

REMS Pull L Set W , REMS Pull L Set z wodoodpornym  
papierowym płaskim filtrem falistym PES i urządzeniem do  
odsysania wody. Idealny do odsysania płuczki wiertniczej  
podczas wiercenia rdzeniowego z użyciem stojaków REMS:  
Rysunek patrz poniżej.   Nr art. 185503 R220#  

REMS Pull M Set , certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz  
do zbierania na sucho i mokro pyłów niebezpiecznych dla  
zdrowia wg EN 60335-2-69. Do pyłów klasy M. Wartość granicz.  
ekspozycji/wartości granicz. na stanowisku pracy > 0,1 mg/m³,  
stopień przepuszczalności ≤ 0,1 %.    Nr art. 185501 R220#  

REMS Pull M Set D , REMS Pull M Set z turbiną ssącą  
do odsysania pyłu. Idealny do odsysania pyłów niebezpiecznych 
 dla zdrowia podczas wiercenia na sucho za pomocą  
REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 itp.  
Rysunek patrz poniżej.    Nr art. 185504 R220#  

Osprzęt

Odkurzacz do pyłów klasy M

Odkurzacz do pyłów klasy L



Asfalt
Żelbet

Granit
Wapień

Piaskowiec
Pustak ceramiczny

np.

Mur ceglany

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS  
typu LS (spawane laserowo)

Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach  
spawalniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń 
spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy 
skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie 
segmentów z powodu przegrzania.

Spawane laserowo!  
Odporne na wysoką temperaturę!

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe  
koronki rdzeniowe REMS 

Lutowane indukcyjnie na pełnoautomatycznych urządzeniach 
lutowniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń  
lutowanych. Rury rdzeniowe z przylutowanymi segmentami 
diamentowymi są regenerowalne za pomocą łatwego lutowa-
nia lutem twardym. 

Niemiecki produkt o najwyższej jakości.

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS.  
Dla uniwersalnego zastosowania do wielu materiałów.

Uniwersalne zastosowanie do wiercenia suchego lub mokrego, z ręki lub przy pomocy stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane 

wewnętrznie UNC 1¼”. Głębokość wiercenia 420 mm. Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą („kształt daszkowy”) dla 

szybkiego, lekkiego i spokojnego nawiercania. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawar-

tością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do 

uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze. Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych 

producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym. Łącznik do przyłączenia uniwersalnych diamentowych koron rdzenio-

wych REMS do maszyn z innymi złączami, jako wyposażenie dodatkowe.

Lutowane indukcyjnie!  
Regenerowalne!

Ø × głębokość wiercenia × złącze Nr art.

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R

Ø × głębokość wiercenia × złącze Nr art.

UDKB LS 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 1 181410 R

UDKB LS 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181415 R

UDKB LS 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181420 R

UDKB LS 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181425 R

UDKB LS 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181430 R

UDKB LS 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181435 R

UDKB LS 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181440 R

UDKB LS 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181445 R

UDKB LS 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181450 R

UDKB LS 125  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181457 R

UDKB LS 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181460 R

UDKB LS 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181465 R

UDKB LS 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181470 R

UDKB LS 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181475 R

UDKB LS 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181480 R
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REMS Picus SR
REMS Picus SR Basic-Pack. Elektryczna maszyna do diamentowego wiercenia rdzeniowego  
z regulacją obrotów. Do wierceń rdzeniowych w betonie, żelbecie do Ø 162 (200) mm, murze  
i innych materiałach do Ø 250 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub przy pomocy stoja-
ka. Napęd ze złączem gwintowanym zewnętrznie UNC 1¼ oraz wewnętrznie G ½, bezobsługo-
wą 2-biegową przekładnią wyposażoną w poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa, silnik uniwer-
salny 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Płynna elektroniczna regulacja obrotów od 250 min-1 do 500 
min-1 (1. bieg) lub od 600 min-1 do 1200 min-1 (2. bieg), ochrona przed przegrzaniem. Elektronika 
wielofunkcyjna z miękkim rozruchem, automatyczny ogranicznik obrotów na biegu jałowym, regula-
tor przeciążeniowy, włącznik przyciskowy z blokadą pozycji włączonej, wyłącznikiem ochronnym 
(PRCD). Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączka z przerywaczem 
dopływu wody i mocowaniem węża ½". Uchwyt pomocniczy. Zestaw elementów dystansowych. 
Klucz płaski SW 32. w stabilnej skrzynce z blachy.
  Nr art. 183010 R220#    

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack ze stojakiem do wiertnicy REMS Titan 
włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu. 
   Nr art. 183022 R220#     

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack ze stojakiem do wiertnicy 
REMS Titan włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu i uniwersalnymi diamentowymi 
koronami rdzeniowymi REMS UDKB Ø 62-82-132 mm.
   Nr art. 183023 R220#      

REMS Titan
REMS Titan. Stojak wiertnicy z kompletem narzędzi, składającym się z sześciokątnego klucza 
kołkowego rozm. 6, klucza szczękowego jednostronnego rozm. 19 i rozm. 30 i zestawem mocu-
jącym do muru i betonu, składającym się z 2 sztuk kotew rozprężnych M12 do muru, 10 sztuk 
kotew wbijanych M12 do betonu, pobijaka do kotew wbijanych M12, drążka gwintowanego radeł-
kowo M12 × 65, nakrętki szybkomocującej, podkładki, wiertła ze stopów twardych do kamienia  
Ø 15 mm SDS-plus, w opakowaniu kartonowym. 
   Nr art. 183600 R#       

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Sprzedaż tylko poprzez handel  
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de


