Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология

REMS PICUS DP

for Professionals

За сухо пробиване без вода. Чисто, лесно, бързо.
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С микроимпулсна технология. За сухо пробиване без вода.
Чисто, лесно, бързо, например 200 mm в стоманобетон
Ø 62 mm само за 5 мин.
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REMS Picus DP. С микроимпулсна технология.
За сухо пробиване без вода.
REMS Picus DP е универсална, удобна диамантено-пробивна машина с микроимпулсна технология. За сухо
пробиване без вода, за ръчно пробиване или с щендер. В комбинация с прахосмукачка REMS Pull M
е идеално подходяща за ядково пробиване в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради. За ядково пробиване в стоманобетон ≤ Ø 162 (200) mm, тухлени зидове и други материали
≤ Ø 202 mm. Големият работен обхват, незначителното тегло и изключващата се микроимпулсна технология правят машината единствена по рода си при боравене и обслужване. Благодарение на компактната си конструкция тя може да се използва универсално, дори и в най-тесни ъгли и до стени. Здравият
и мощен универсален двигател с 2200 W дава възможност за бърза работа, напр. ядково пробиване
200 mm в стоманобетон Ø 62 mm само за 5 мин.

1

Специално за сухо пробиване
Задвижваща машина с микроимпулсна
технология, специално разработена за
сухо пробиване, за ръчно пробиване или
с щендер. Може да се използва навсякъде,
дори и в най-тесни ъгли, до стени. Подходяща за най-различни, по-специално твърди
материали. За прокарване на тръби и
кабели, въздушни канали, тестови ядкови
пробивания.

6

Устойчив, мощен универсален
двигател 2200 W.

7

Брой на оборотите при натоварване
на пробивно вретено 880 min-1.

8

Стабилна предавка, която не се нуждае от
техническо обслужване. Защита от блокиране
чрез защитен приплъзгващ съединител.

9

Шалтер с възможност за блокиране.

2

Устойчива, подходяща за условията в строителните обекти. Изключително лека, само 7 kg.

3

Практична права ръкохватка и насрещна
опора за ръчно пробиване.
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Вграден смукателен ротор за засмукване
на прах с връзка за REMS Pull M и други
подходящи прахосмукачки.

10 Мултифункционална електроника с плавен
старт за леко пробиване, автоматичен
ограничител на оборотите при празен
ход за намаляване на шума и щадене на
двигателя, защитно устройство срещу
претоварване и защита от блокиране
на двигателя и редукторната кутия.

5

Затегателна шийка Ø 60 mm за закрепване
на задвижващата машина в щендера
за пробиване.

11

Външна 1¼ UNC и вътрешна ½ G присъединителна резба за диамантените корони.

12 Микроимпулсна технология
включваща се и изключваща се микроимпулсна технология: Импулсен диск с 24
зъба при 1200 min-1 генерира на празен ход
28 800 импулса min-1, под товар 880 min-1
21 120 импулса min-1.
13 Диамантени боркорони за сухо
пробиване LS  
Диамантени боркорони за сухо пробиване
разработени специално за микроимпулсна
технология, лазерно заварени, устойчиви на
висока температура, за ядково пробиване
без вода, виж аксесоари..

15 Засмукване на прахове съгласно
EN 60335-2-69
Засмукване на опасни за здравето прахове
при сухо пробиване. Смукателен ротор
за засмукване на прах при сухо пробиване
с връзка за REMS Pull и други подходящи
прахосмукачки като аксесоар.
16 Центриращо приспособление за пробиване
G ½ TDKB, с отвори за изсмукване на праха
от пробиването на отвора, със свредло за
камък от твърда сплав Ø 8 mm.

14 Щендер за пробиване
По избор може да се монтира на щендер за
пробиване REMS Simplex 2 или REMS Titan,
виж аксесоари.

В комбинация с прахосмукачка REMS Pull M е идеално подходяща за ядково пробиване
в завършени помещения, напр. в жилищни, офис или промишлени сгради.

Аксесоари
Задвижваща машина REMS Picus DP

Арт. № 180003 R220 



Кутия от стоманена ламарина с вложка

Арт. № 180600 RDP 



Шаблон Titan за лесно пробиване на отворите за
закрепване. За щендери за пробиване REMS Titan.

Арт. № 183605 R



Свредло за бетон Ø 15 mm SDS-plus 
за анкери M12

Арт. № 079018



Анкери M12, 50 бр., за бетон

Арт. № 079005 R50



Инструмент за монтаж на анкери М12

Арт. № 182050 R



Свредло за бетон Ø 20 mm SDS-plus 
за анкери M12

Арт. № 079019 



Анкери M12, 10 бр., за зидове,
за многократна употреба

Арт. № 079006 R10 



Комплект 160 за бърз монтаж с анкер на пробивен
щендер, състоящ се от болт 160 mm с резба M12  ×  52,
бързозатягаща гайка, шайба.

Арт. № 079010 



Комплект 500 за монтаж без анкер на пробивен
щендер, състоящ се от болт 500 mm с резба,
бързозатягащи гайки, 2 шайби.

Арт. № 183607 R 



Вакуумно закрепване Titan, с ъстоящо се от покриваща
плоча с щуцер за маркуч ⅜“ и уплътнителен пръстен
за основната плоча.

Арт. № 183603 R 



Вакумна помпа, за вакум ≤ – 900 mbar (90%), състояща
се от безмаслена роторна помпа, дебит 6 m³/h,
кондензаторен двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W,
със защита срещу водни пръски, вътрешен смукателен
филтър с шумозаглушителна функция и PVC маркуч
с дължина от 5 м и байонетен съединител.

Арт. № 183670 R220 



Лазерна индикация при пробиване

Арт. № 183604 R 



Центриращо приспособление за пробиване G ½ TDKB, 
с отвори за изсмукване на праха от пробиването на
отвора, със свредло за камък от твърда сплав Ø 8 mm

Арт. № 180145 R 



Свредло Ø 8 mm за начално пробиване

Арт. № 079013 



Гаечен ключ с размер 41 за смяна
на диамантени боркорони

Арт. № 079003 



Пръстен за лесно развиване
на диамантени боркорони

Арт. № 180015 



Аксесоари
Удължение за диамантени корони 200 mm

Арт. № 180155 R 



Камък за заточване на диамантени боркорони

Арт. № 079012 



Кръгъл нивелир, магнитен, за подравняване
на стойката за пробиване

Арт. № 182010 R 



REMS Pull M Set, прахосмукачка за сухо и мокро засмукване, сертифицирана
като прахосмукачка и обезпрашител за поемане на опасни за здравето
прахове съгласно EN 60335-2-69 Прахов клас М, гранична стойност
на експозиция/гранична стойност на работното място > 0,1 mg/m³,
коефициент на пропускане ≤ 0,1 %.
Арт. № 185501 R220 



REMS Simplex 2. Устойчив, удобен за използване щендер за ядково пробиване до Ø 202 mm.
С инструменти, съставени от ключ шестостен с размер 6, гаечен ключ с размер 19 и размер
30 и комплект за закрепване в тухлени зидове и бетон, състоящ се от 2 броя дюбела M12
за тухлени зидове, 10 броя дюбела M12 за бетон, инструмент за закрепване на дюбели M12,
болт-щанга M12  ×  52, бързозатягаща гайка, шайба, свредло от твърда сплав Ø 15 mm
SDS-plus, в картонена кутия.
Арт. № 183700 R 


REMS Titan. Устойчив, особено стабилен щендер за ядково пробиване в стоманобетон и др.
материали до Ø 300 mm. Може да се накланя плавно с градусова скала до 45°. С инструменти, състоящи се от ключ шестостен с размер 6, гаечен ключ с размер 19 и размер 30 и
комплект за закрепване в тухлени зидове и бетон, състоящ се от 2 броя дюбела M12 за
тухлени зидове, 10 броя дюбела M12 за бетон, инструмент за закрепване на дюбели M12,
болт-щанга M12  ×  52, бързозатягаща гайка, шайба, свредло за камък от твърда сплав
Ø 15 mm SDS-plus, в картонена кутия.
Арт. № 183600 R 



Висококачествени REMS диамантени боркорони LS за
сухо пробиване. Специално за сухо пробиване с машини
за ядково пробиване с микроимпулсна технология.
Универсално използваеми за много материали, може да се работи ръчно или с щендер.. Нормирана вътрешна съединителна
резба UNC 1¼. Дълбочина на пробиване 320 mm. Специално разработени, висококачествени диамантени сегменти с висок
диамантен дял и специално свързване, за чудесна пробивна мощност и особено висока издръжливост. Идеални за универсално
използване в стоманобетон и зидове. Задвижване със задвижваща машина REMS Picus DP с микроимпулсна технология
и подходящи задвижващи машини от други производители с външна съединителна резба UNC 1¼. Използвайте REMS Pull M
за мощно засмукване на прах от отвори при сухо пробиване. Безопасната прахосмукачка REMS Pull M е сертифицирана
за изсмукване на опасни за здравето прахове от прахов клас М.

гранит
стоманобетон
напр.

С лазерно заваряване!
Устойчиви на високи температури!

поротон
твърд пясък
силикатна тухла

тухла

асфалт

REMS Диамантени боркорони за сухо пробиване LS (LASER)
С лазерно заваряване, устойчиви на високи температури.
Специално за сухо пробиване с машини за ядково пробиване
с микроимпулсна технология, напр. REMS Picus DP, за ръчно
пробиване или с щендер. За много материали напр. бетон,
стоманобетон, зидария от всякакъв вид, асфалт, замазки от
всякакъв вид. Нормирана вътрешна съединителна резба
UNC 1¼. Дълбочина на пробиване 320 mm. В картонена кутия.

Ø × дълбочина на пробиване × свързване

Арт. №



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 с щендер за пробиване
REMS Simplex 2 с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.
Арт. № 180033 R220 



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack с щендер за пробиване REMS Titan
с комплект за закрепване върху тухлени зидове и бетон.
Арт. № 180035 R220 



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Арт. № 180016 R220,
и REMS Pull M Set, Арт. № 185501 R220.
Арт. № 180034 R220 
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REMS Picus DP Basic-Pack. Електрическа диамантено-пробивна машина с микроимпулсна
технология за ядково пробиване, за сухо пробиване в бетон, стоманобетон ≤ Ø 162 (202) mm,
тухлени зидове и други материали ≤ Ø 202 mm, за ръчна работа или с щендер за пробиване.
Задвижваща машина с резбова връзка UNC 1¼ външно, G ½ вътрешно за монтиране на
боркорони, редуктор със защитен приплъзващ съединител без необходимост от поддръжка,
универсален двигател 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, интегриран засмукващ ротор за засмукване
на прах. Мултифункционална електроника с плавен старт, ограничител на оборотите на
празен ход, защита против претоварване, защита от блокиране. Шалтер с възможност за
блокиране. Брой на оборотите 880 min-1. Спомагателна дръжка. Уред за първоначално
пробиване G ½ TDKB със свредло Ø 8 mm, шестостен ключ SW 3. Гаечен ключ SW 32.
В стабилна кутия от стоманена ламарина.
Арт. № 180016 R220 


