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Jádrové vrtání  
v železobetonu,  
zdivu aj.

REMS Picus SR
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Jeden systém - 4 použití !
Ideální pro instalatéra!

S regulací rychlosti –  
Speed-Regulation!

Patent EP 2 085 191

Kvalitní německý  
výrobek!

Pro nejvyšší  
nároky!

27 17 18 19



Příslušenství
REMS Picus SR pohonný stroj   Obj.č. 183000 R220#  

Sada distančních dílů  pro dodatečnou stabilizaci  
pohonného stroje REMS Picus SR na vrtacím stojanu  
REMS Titan, složená z distančního dílu a 2 šroubů  
s válcovou hlavou M 8 × 65   Obj.č. 183632 R#  

Zásobník na tlakovou vodu  na 10 l vody,  
k vrtání na mokro bez přímého připojení vody   Obj.č. 182006 R#  

Vrtací šablona Titan  k snadnému umístění  
upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan.   Obj.č. 183605 R#  

Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus   
pro narážecí kotvy M12   Obj.č. 079018#  

Narážecí kotva M12, sada 50 kusů,  do betonu   Obj.č. 079005 R50#  

Usazovací železa pro narážecí kotvy M12   Obj.č. 182050 R#  

Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus   
pro rozpěrné kotvy M12   Obj.č. 079019#  

Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů,   
do zdiva, opakovaně použitelná   Obj.č. 079006 R10#  

Rychloupínací sada 160  k upevnění vrtacího stojanu  
s kotvou, složená z  závitové tyče s oblým závitem  
160 mm se závitem M12  ×  52, rychloupínací matice, podložky   Obj.č. 079010#  

Rychloupínací sada 500  k upevnění vrtacího  
stojanu bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem  
500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky.   Obj.č. 183607 R#  

Vakuové upevnění Titan,  složené z krycí desky  
s čepem pro hadicovou přípojku ⅜" a těsnícího  
kroužku pro základní desku.   Obj.č. 183603 R#  

Vakuová pumpa,  pro vakuum ≤ - 900 mbar (90%), složená  
z nasucho bežícího rotačního lopatkového čerpadla, bez oleje,  
čerpací výkon 6 m3/h, kondenzátorový motor 230 V, 50 – 60 Hz,  
250 W, chráněný před ostřikem vodou, uvnitř umístěný nasávací  
filtr s funkcí tlumení zvuku a 5 m PVC-hadice s tkanivem  
s rychlospojkou.   Obj.č. 183670 R220#  

Laserový ukazatel středu vrtání   Obj.č. 183604 R#  

Navrtávací pomůcka G ½  s tvrdokovovým vrtákem  
na kámen Ø 8 mm   Obj.č. 180150 R#  

Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm   
pro navrtávací pomůcku   Obj.č. 079013#  

Jednostranný klíč SW 41  k uvolnění univerzálních  
diamantových jádrových vrtacích korunek   Obj.č. 079003#  

Kroužek k snadnému uvolnění korunky,  pro snadné  
uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky   Obj.č. 180015#  

Prodloužení vrtací korunky 200 mm   Obj.č. 180155 R#  

Ostřící kámen  pro diamantové jádrové vrtací korunky   Obj.č. 079012#  

Nivelovací blok,  magnetický, se 3 vodováhami  
k vyrovnávání vrtacího stojanu ve 3 směrech   Obj.č. 182009#  



REMS Pull L Set W 
K odsávání vody.

REMS Pull M Set D
K odsávání prachu dle EN 60335-2-69.

Sací rotor k odsávání prachu  s připojovacím  
závitem G ½ vnějším, UNC 1¼ vnějším a s připojením  
na REMS Pull a jiné vhodné vysavače.   Obj.č. 180160 R#  

Zařízení pro odsávání vody,  k vrtání na mokro do Ø 170 mm,  
složené z prstence na shromažďování vody s těsnícím kroužkem,  
gumového kotouče Ø 200 mm a univerzálního držáku v nízké  
poloze pro všechny vrtací stojany REMS.    Obj.č. 183606 R#  

Gumový kotouč Ø 200 mm, sada 10 kusů,   
pro zařízení na odsávání vody   Obj.č. 183675 R10#  

REMS Pull L Set, suchý a mokrý vysavač, certifikován jako  
vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího  
prachu dle EN 60335-2-69. Prachová třída L. Mezní hodnota  
expozice/mezní hodnota pracovního místa > 1 mg/m³,  
prostupnost ≤ 1 %   Obj.č. 185500 R220#  

REMS Pull L Set W , REMS Pull L Set včetně vodě odolného  
plochého skládaného filtru PES a přípravku pro odsávání vody.  
Ideální k odsávání vrtného kalu při vrtání na mokro s vrtacími  
stojany REMS. Obrázek viz níže.   Obj.č. 185503 R220#  

REMS Pull M Set , suchý a mokrý vysavač, certifikován jako  
vysavač a odsávač prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího  
prachu dle EN 60335-2-69. Prachová třída M. Mezní hodnota  
expozice/mezní hodnota pracovního místa > 0,1 mg/m³,  
prostupnost ≤ 0,1 %   Obj.č. 185501 R220#  

REMS Pull M Set D , REMS Pull M Set včetně sacího rotoru  
k odsávání prachu. Ideální k odsávání zdraví ohrožujícího  
prachu při vrtání na sucho s REMS Picus S1, Picus SR,  
Picus S3 a dalšími. Obrázek viz níže.      Obj.č. 185504 R220#  

Příslušenství

Bezpečnostní vysavač prachové třídy M

Bezpečnostní vysavač prachové třídy L



REMS Titan – pro nejvyšší nároky.  
Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan  
k jádrovému vrtání do Ø 300 mm.

Vrtací stojan REMS Titan vytváří nová měřítka pro stabilitu a přesnost. Pro nejvyšší nároky. Robustní,  

obzvláště stabilní konstrukce a vysoká přesnost posuvového pohonu zaručují snadné navrtání bez házení  

a přesný posuv do vrtu bez vibrací. Ideální pro jádrové vrtání v železobetonu a jiných materiálech do  

Ø 300 mm. Vrtací stojan se dodává kompletně se sadou klíčů a upevňovací sadou pro zdivo a beton. Díky 

tomu je všude okamžitě použitelný.

20 Vrtací sloup ze 4-hranného přesného  
ocelového profilu □/  50 mm, pevného v ohybu 
a krutu, zpevněného za studena, s extra  
malými tolerancemi, pro vedení posuvových 
saní bez vibrací. Plynule sklopný do 45°,  
s rozdělením úhlů, s 2-násobnou opěrou  
prostřednictvím nastavitel ných, jednodílných 
ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový tlak. 

21 Obzvláště  pevné, 3-stranné vedení vrtacího 
sloupu v základní desce a 3-násobné křížové 
upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při  
kolmém vrtání. 

22 Hmotnost 19,5 kg.

23 Pojízdný vrtací stojan pro snadnou přepravu.

24 4 šrouby s okem k vyrovnání nerovností  
podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. 

25 Měřítko hloubky vrtání.

26 Posuvové saně jsou všestranně vedeny  
nastavitelnými a předpjatými plastovými  
kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu  
zaručuje snadné navrtání bez kmitání  
a přesný posuv bez vibrací během vrtání.  
Pro vysoký posuvový tlak a dlouhou dobu  
životnosti vrtacích korunek. 

27 V posuvových saních integrovaná vodováha 
pro přesné zaměření vrtacího stojanu. 

28 Aretace posuvových saní pro jedoduchou  
montáž vrtacích korunek a bezpečný  
transport. 

29 V krutu pevná upínací deska z tvárné litiny, 
odolávající opotřebení. Rychloupínací  
zařízení, k upnutí pohonných strojů s vhodnou 
připojovací deskou. Obzvláště stabilní upínací 
úhelník, pevný v ohybu a krutu, k upnutí  
pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. 

30 Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem 
s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách 
posuvových saní nasaditelnou posuvovou  
pákou.

31 Široký ozubený hřeben z oceli. 

32 Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek 
vakuového upevnění. Vakuové upevnění jako 
příslušenství. 

33 Vrtací sloup s nastavitelnou upínací hlavou  
k rozepření vrtacího stojanu mezi stropem  
a podlahou nebo mezi dvěma stěnami.



Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky  
REMS LS (LASER)

Svařované laserem na plně automatických svařovacích  
zařízeních pro konstantně vysokou kvalitu svaru.  
Odolné vysokým teplotám - i při extrémním tepelném  
zatížení se segmenty následkem přehřátí neodpájí. 

Svařované laserem!  
Odolné vysokým teplotám!

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS 

Indukčně pájené na plně automatických pájecích zařízeních 
pro konstantně vysokou kvalitu pájeného spoje. Vrtací trubky  
s pájenými diamantovými segmenty jsou jednoduchým  
pájením na tvrdo znovu osaditelné.
 
Kvalitní německý výrobek

Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové  
vrtací korunky REMS. Univerzálně použitelné  
pro mnoho materiálů.

Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Jednotný připojovací závit UNC  

1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. Diamantové segmenty s klínovitým řezem („tvar střechy“) na rychlé, snadné a klidné navrtání.  

Speciálně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem, pro vynikající vrtací  

výkon a obzvláště vyskokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální použití v železobetonu a zdivu. Pohon prostřednictvím všech 

pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných strojů jiných výrobců s vnějším připojovacím závitem UNC 1¼. Adaptéry pro 

připojení univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS k pohonným strojům s jiným připojovacím závitem jako  

příslušenství.

Indukčně pájené!  
Možnost opětovného osazení!

asfalt
železobeton

granit/žula
vápenopísková cihla

pískovec
poroton

např.

cihlové zdivo

Ø × vrtací hloubka × připojení Obj.č.

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 × vrtací hloubka × připojení Obj.č.

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



REMS Picus SR. S regulací rychlosti.  
Konstantní počet otáček i při zatížení.

REMS Picus SR je univerzální, snadno ovladatelný diamantový jádrový vrtací stroj k vrtání na  

sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pro jádrová vrtání v železobetonu do  

Ø 162 (200) mm, zdivo a jiné materiály do Ø 250 mm. Velký pracovní rozsah, nízká hmotnost jen 6,4 kg 

a k regulaci počtu otáček použitá vestavěná tacho-otáčková elektronika (Speed-Regulation) dělají stroj 

jedinečným v jeho ovládání a obsluze. Díky kompaktní konstrukci je použitelný všude, i v úzkých rozích  

a souběžně se stěnou. Vysocevýkonný univerzální motor s 2200 W umožňuje rychlou práci, např.  

jádrové vrtání 200 mm v železobetonu Ø 62 mm za pouhé 3 min.

1  Nízká hmotnost. Pohonný stroj jen 6,4 kg. 

2  Praxi plně vyhovující uzavřená rukojeť  
a protisměrný držák pro ručně vedené vrtání. 

3  Robustní, výkonný univerzální motor 230 V,  
50 – 60 Hz, 2200 W, pro rychlou práci. 

4  Sledování teploty vinutí motoru s PTC  
rezistorem (Positive Temperature Coefficient) 
jako ochrana proti přehřátí. 

5  Plynulá elektronická regulace počtu otáček 
250 min-1 až 500 min-1 (1. rychlost) resp.  
600 min-1 až 1200 min-1 (2. rychlost) pro  
volbu počtu otáček odpovídající materiálu  
a citlivé navrtávání.

6  Speed-Regulation 
K regulaci použitá tacho-otáčková elektronika 
udržuje zvolené otáčky konstantní také při 
zatížení. Otáčky vrtací korunky jsou tak 
dlouho udržovány na poža dované hodnotě, 
dokud nenarazí na odpor a neklesnou pod 
kritickou hodnotu. Hnací motor se zastaví. 
Po zbavení pohonného stroje zatížení jsou 
znovu dosaženy požadované otáčky, takže 
lze během okamžiku pracovat dál s požado-
vanými otáčkami (Patent EP 2 085 191).

 Výhoda: 
Pro daný material a průměr vrtací korunky  
předvolená optimální rychlost vrtání  
(počet otáček při zatížení) zůstane zachová-
na během celého procesu vrtání. Pro nejlepší 
vrtací výkon a nejvyšší životnost vrtacích  
korunek.

7  Multifunkční elektronika s pozvolným  
rozběhem, omezením volnoběžných, pojistkou 
proti přetížení.

8  Stabilní 2-stupňová převodovka nevyžadující 
údržbu pro optimální počet otáček. Ochrana 
proti zablokování prostřednictvím bezpečnost-
ní kluzné třecí spojky.

9  Upínací krk Ø 60 mm k upnutí pohonného 
stroje ve vrtacím stojanu. 

10 Sada distančních dílů pro dodatečnou stabili-
zaci pohonného stroje REMS Picus SR na  
vrtacím stojanu REMS Titan.

11 Dlouhý přívodní kabel s integrovaným  
osobním ochranným spínačem (PRCD).

11 Dotykový spínač s aretací. 

11 Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro,  
s nastavitelným uzavíracím ventilem  
a rychlospojkou s možnou blokací průtoku  
vody a hadicovou přípojkou ½”. 

11 Připojovací závit vrtací korunky UNC 1¼  
vnější a G ½ vnitřní. 

11 Univerzální diamantové jádrové vrtací  
korunky REMS pro mnoho materiálů, viz  
příslušenství.

11 REMS Titan. Obzvláště stabilní vrtací stojan  
pro jádrové vrtání do Ø 300 mm.

17 Odsávání prachu dle EN 60335-2-69 
Odsávání zdraví ohrožujícícho prachu při  
vrtání na sucho. Sací rotor k odsávání prachu 
při vrtání na sucho s připojením na REMS 
Pull a jiné vhodné vysavače, jako příslušen-
ství. 

18 Odsávání vody 
Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro 
do Ø 170 mm. 

19 REMS Pull L / M, suchý a mokrý vysavač, 
certifikován jako vysavač a odsávač prachu  
k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle 
EN 60335-2-69
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REMS Picus SR
REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrická diamantová jádrová vrtačka se Speed-Regulation.  
Pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu do Ø 162 (200) mm, zdivu a dalších materiálech do  
Ø 250 mm. K vrtání na sucho nebo na mokro, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Pohonný 
stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším, G ½ vnitřním, 2-stupňovými  
převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V,  
50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulace počtu otáček 250 min-1 až 500 min-1  
(1. stupeň) resp. 600 min-1 bis 1200 min-1 (2. stupeň), ochrana před přehřátím. Multifunkční  
elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním proti přetížení, 
ochranou blokace. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Zařízení na  
přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou blokací průtoku  
a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Sada distančních dílů. Jednostranný klíč SW 32.  
V pevném kufru z ocelového plechu.
   Obj.č. 183010 R220#    

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan  
včetně upínací sady pro zdivo a beton.  
   Obj.č. 183022 R220#     

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack s vrtacím stojanem  
REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton a univerzálními diamantovými jádrovými  
vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62-82-132 mm. 
   Obj.č. 183023 R220#      

REMS Titan
REMS Titan. Vrtací stojan kompletní se šestihranným klíčem SW 6, jednostranným klíčem  
SW 19 a SW 30 a upínací sadou pro zdivo a beton, složené z 2 kusů rozpěrných kotev M12 do 
zdiva, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí kotvy M12, 
závitové tyče s oblým závitem M12  ×  65, rychloupínací matice, podložky, tvrdokovového vrtáku 
do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu. 
   Obj.č. 183600 R#       
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