Elektryczna wiertnica diamentowa z techniką mikroimpulsową

REMS PICUS DP

for Professionals

Do wiercenia na sucho bez wody. Czysto, łatwo, szybko.

od

Z techniką mikroimpulsową. Do wiercenia na sucho bez wody.
Czysto, łatwo, szybko, np. 200 mm w żelbecie Ø 62 mm tylko 5 min.
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REMS Picus DP. Z techniką mikroimpulsową.
Do wiercenia na sucho bez wody.
REMS Picus DP to uniwersalna, poręczna diamentowa wiertnica rdzeniowa z techniką mikroimpulsową.
Do wiercenia na sucho bez wody, z ręki lub z użyciem stojaka do wiercenia. W połączeniu z odkurzaczem
REMS Pull M idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych. Do wiercenia rdzeniowego w żelbecie ≤ Ø 162 (200) mm,
murze i innych materiałach ≤ Ø 202 mm. Szeroki zakres roboczy, niewielki ciężar, dołączana i odłączana
technika mikroimpulsowa czynią z niej maszynę wyjątkową pod względem poręczności i obsługi. Ze względu
na zwartą konstrukcję można stosować ją wszędzie, nawet w ciasnych narożnikach i przy płaszczyznach
ściennych. Mocny i wytrzymały uniwersalny silnik o mocy 2200 W umożliwia szybką pracę, np. wiercenie
rdzeniowe 200 mm w żelbecie Ø 62 mm zajmuje tylko 5 minut.

1

Skonstruowana specjalnie z myślą
o wierceniu na sucho
Jednostka napędowa z techniką mikro
impulsową, skonstruowana specjalnie z myślą
o wierceniu na sucho, z ręki lub przy pomocy
stojaka. Uniwersalne zastosowanie, w ciasnych
narożnikach, przy płaszczyźnie ściennej.
Przeznaczona do wielu różnych, w szczególności
twardych materiałów. Do instalacji rurowych
i przeprowadzeń kabli, kanałów wentylacyjnych, próbnych wierceń rdzeniowych.

2

Solidna konstrukcja odpowiednia do pracy na
placu budowy. Bardzo lekka, tylko 7 kg.

3

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

4

Zintegrowana turbina ssąca do odsysania
pyłu z przyłączem dla REMS Pull M i innych
odpowiednich odkurzaczy.

5

Kołnierz Ø 60 mm do zamocowania jednostki
napędowej w stojaku.

6

Solidny wydajny silnik uniwersalny 2200 W.

7

Obroty wrzeciona pod obciążeniem: 880 min-1.

8

Stabilna, bezobsługowa przekładnia. Ochrona
przed zablokowaniem poprzez poślizgowe
sprzęgło bezpieczeństwa.

9

Wyłącznik impulsowy z blokadą.

10 Elektronika wielofunkcyjna obejmująca:
ogranicznik prądu rozruchowego silnika dla
miękkiego rozruchu podczas delikatnego
nawiercania, automatyczny ogranicznik obrotów
na biegu jałowym w celu redukcji poziomu
hałasu i oszczędzania silnika, zabezpieczenie
silnika i przekładni przed przeciążeniem
i zablokowaniem.
11

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

12 Technika mikroimpulsowa
Technika mikroimpulsowa, dołączana i
odłączana: Tarcza impulsowa z 24 zębami
wytwarza na biegu jałowym przy 1200 min-1
28800 impulsów min-1, pod obciążeniem
przy 880 min-1 21120 impulsów min-1.

15 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.

13 Diamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia
na sucho LS
Opracowane specjalnie z myślą o technice
mikroimpulsowej diamentowe koronki
rdzeniowe do wiercenia, spawane laserowo,
odporne na wysoką temperaturę, do wiercenia
rdzeniowego bez wody, patrz osprzęt.

16 Przyrząd do nawiercania G ½ TDKB, z otworami
do odsysania pyłu wiertniczego, z wiertłem
do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm.

14 Stojak do wiertnicy
Możliwość zastosowania stojaków REMS
Simplex 2 lub REMS Titan,patrz osprzęt.

W połączeniu z odkurzaczem REMS Pull M, idealna do wykonywania wierceń rdzeniowych w wykończonych
pomieszczeniach, np. w budynkach mieszkalnych, biurowych lub przemysłowych.

Osprzęt
Jednostka napędowa REMS Picus DP

Nr art. 180003 R220 



Skrzynka z blachy z wkładką

Nr art. 180600 RDP 



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



Kotwa wbijana 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 TDKB, z otworami
do odsysania pyłu wiertniczego, z wiertłem
do kamienia ze stopów twardych Ø 8 mm.

Nr art. 180145 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 



Osprzęt
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 wiertnicy

Nr art. 182010 R 



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 Simplex 2. Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 202 mm.
Z kompletem narzędzi, składającym się z sześciokątnego klucza kołkowego rozm. 6, klucza
szczękowego jednostronnego rozm. 19 i rozm. 30 i zestawem mocującym 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 radełkowo M12  ×  52, nakrętki
szybkomocującej, podkładki, wiertła ze stopów twardych do kamienia Ø 15 mm SDS-plus,
w opakowaniu kartonowym.
Nr art. 183700 R 


REMS Titan. Solidny, szczególnie stabilny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego
w żelbecie i innych materiałach do Ø 300 mm. Bezstopniowo uchylna do 45°, z 2-punktowym
podparciem przez nastawne. Z kompletem narzędzi, składającym się z sześciokątnego klucza
kołkowego rozm. 6, klucza szczękowego jednostronnego rozm. 19 i rozm. 30 i zestawem mocującym 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  ×  52, nakrętki szybkomocującej, podkładki, wiertła ze stopów twardych do kamienia
Ø 15 mm SDS-plus, w opakowaniu kartonowym.
Nr art. 183600 R 


Wysokiej jakości diamentowe koronki rdzeniowe
do wiercenia na sucho LS. Przeznaczone specjalnie
do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic rdzeniowych
diamentowych z techniką mikroimpulsową.
Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, z ręki lub z użyciem stojaka. Złącze jednolite gwintowane wewnętrznie
UNC 1¼. Głębokość wiercenia 320 mm. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu
i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze. Napęd przez jednostkę napędową REMS Picus DP z techniką mikroimpulsową i odpowiednie jednostki napędowe
innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym. Do wydajnego odsysania pyłów z wiercenia ze szczeliny wiertniczej
podczas wiercenia na sucho stosować REMS Pull M. Odkurzacz bezpieczny REMS Pull M jest certyfikowany do odsysania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M.

Granit

Wapień

Mur ceglany
Pustak
Piasko- ceramiczny
wiec

Żelbeton
np.

Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!

Asfalt

Diamentowe koronki rdzeniowe do wiercenia na sucho REMS LS.
Spawane laserowo, odporne na wysokie temperatury. Prze
znaczone specjalnie do wiercenia na sucho z użyciem wiertnic
rdzeniowych diamentowych z techniką mikroimpulsową,
np. REMS Picus DP, z ręki lub przy pomocy stojaka. Do wielu
materiałów, np. betonu, żelbetu, muru wszelkiego rodzaju,
kamienia naturalnego, asfaltu, jastrychu wszelkiego rodzaju.
Złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia
320 mm. W kartonie.

Ø × głębokość wiercenia × złącze

Nr art.



181500 R



4

181502 R



5

181504 R



TDKB LS 62  ×  320  ×  UNC 1¼

5

181506 R



TDKB LS 72  ×  320  ×  UNC 1¼

6

181508 R



TDKB LS 82  ×  320  ×  UNC 1¼

6

181510 R



TDKB LS 92  ×  320  ×  UNC 1¼

6

181512 R



TDKB LS 102  ×  320  ×  UNC 1¼

7

181514 R



TDKB LS 112  ×  320  ×  UNC 1¼

7

181516 R



TDKB LS 122  ×  320  ×  UNC 1¼

8

181532 R



TDKB LS 127  ×  320  ×  UNC 1¼

8

181518 R



TDKB LS 132  ×  320  ×  UNC 1¼

8

181520 R



TDKB LS 142  ×  320  ×  UNC 1¼

8

181522 R



TDKB LS 152  ×  320  ×  UNC 1¼

8

181524 R



TDKB LS 162  ×  320  ×  UNC 1¼

9

181526 R



TDKB LS 182  ×  320  ×  UNC 1¼

9

181528 R



TDKB LS 202 ×  320  ×  UNC 1¼

10

181530 R



TDKB LS 32  ×  320  ×  UNC 1¼

3

TDKB LS 42  ×  320  ×  UNC 1¼
TDKB LS 52  ×  320  ×  UNC 1¼

REMS Picus DP

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack i stojakiem do wiertnicy
REMS Simplex 2 włącznie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.
Nr art. 180033 R220 



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack i stojakiem do wiertnicy REMS Titan
włącznie z narzędziami i zestawem mocującym do muru i betonu.
Nr art. 180035 R220 



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Nr art. 180016 R220,
i REMS Pull M Set, Nr art. 185501 R220.
Nr art. 180034 R220 



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

www.rems.de

@remstools

MA042021094179POLOP · Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. © Copyright 2021 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa z techniką mikro
impulsową do wierceń rdzeniowych bez wody w betonie, żelbecie ≤ Ø 162 (202) mm, murze i innych
materiałach ≤ Ø 202 mm, prowadzone z ręki lub przy pomocy stojaka. Jednostka napędowa
z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze
sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, zintegrowane odsysanie pyłu. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Obroty wrzeciona pod obciążeniem 880 min-1. Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do
nawiercania G ½ TDKB z wiertłem Ø 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski
jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 180016 R220 


