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Vrtací stojany
Příslušenství pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS 
Picus SR, REMS Picus S2/3,5, Picus DP a jiné výrobky

Rozsah dodávky
REMS Simplex 2. Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání 
do Ø 202 mm. 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. Vrtací sloup veden ve stabilní patě stojanu 
a 2-násobně sešroubován, pro vysokou pevnost při vrtání, pata stojanu z ocelového 
profilu. 4 nastavovací šrouby k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro 
přesnou polohu. Upínací úhelník k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem  
Ø 60 mm. 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. V posuvových saních integrovaná vodo-
váha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedo-
duchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. Stabilní upínací úhelník, 
pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. 
Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou 
stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben 
z oceli. Hmotnost 12 kg.

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a 
SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené ze 2 kusů rozpěrných kotev M12 
pro zdivo, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro na-
rážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12  ×  52, rychloupínací matice, 
podložky, tvrdokovového vrtáku do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu. 

Pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, Picus DP a jiné výrobky.
Obj.č.

183700 R

Rozsah dodávky
REMS Titan. Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání  
v železobetonu aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. 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 pro-
střednictvím nastavitelných, jednodílných ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový 
tlak. Obzvláště  pevné, 3-stranné vedení vrtacího sloupu v základní desce a 3-ná-
sobné křížové upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při kolmém vrtání. 4 šrouby  
s okem k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Měřítko 
hloubky vrtání. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpja-
tými 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. V posuvo vých saních integrovaná vodo-
váha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro jedodu-
chou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. 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 upí nacím krkem Ø 60 mm. Sílu přená-
šející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na obou stranách 
posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený hřeben z oceli. 
Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek vakuového upevnění. Vakuové upev-
nění jako příslušenství. Vrtací sloup s nastavitelnou upínací hlavou k rozepření 
vrtacího stojanu mezi stropem a podlahou nebo mezi dvěma stěnami. Pojízdný 
vrtací stojan pro snadný transport. Hmotnost 19,5 kg. 

S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 a 
SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené ze 2 kusů rozpěrných kotev M12 
pro zdivo, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa pro narážecí 
kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12  ×  52, rychloupínací matice, podložky, 
tvrdokovového vrtáku do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.  

Výhoda systému: Pro REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,  
REMS Picus S2/3,5, Picus DP a jiné výrobky. Při použití s REMS Picus SR  
použijte sadu distančních dílů (viz níže).

Obj.č.
183600 R

Označení Obj.č.
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 183632 R
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Příslušenství
Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,  
REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky 

Označení Obj.č.
 
 

 
Zásobník na tlakovou vodu  na 10 l vody,  
k vrtání na mokro bez přímého připojení vody 182006 R
Vrtací šablona Titan  k snadnému umístění  
upevňovacích vrtání. Pro vrtací stojan REMS Titan 183605 R
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 15 mm SDS-plus   
pro narážecí kotvy M12 079018
Narážecí kotva M12, sada 50 kusů,  do betonu 079005 R50
Usazovací železa pro narážecí kotvy M12 182050 R
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 20 mm SDS-plus   
pro rozpěrné kotvy M12 079019
Rozpěrná kotva M12, sada 10 kusů,   
do zdiva, opakovaně použitelná 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 079010
Rychloupínací sada 500  k upevnění vrtacího stojanu  
bez kotvy, složená z závitové tyče s oblým závitem  
500 mm, 2 rychloupínací matice, podložky. 183607 R
Vakuové upevnění Titan,  složené z krycí desky  
s čepem pro hadicovou přípojku ⅜" a těsnícího  
kroužku pro základní desku. 183603 R
Vakuová pumpa,  pro vakuum ≤ - 900 mbar (90%),  
složená z nasucho bežícího rotačního lopatkového čer-
padla, 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. 183670 R220
Laserový ukazatel středu vrtání 183604 R
Navrtávací pomůcka G ½ UDKB,  s vrtáními pro odsá-
vání vrtacího prachu z vyvrtané díry prostřednictvím  
sacího rotoru k odsávání prachu (obj.č. 180160 R),  
s tvrdokovovým vrtákem na kámen Ø 8 mm 180140 R
Tvrdokovový vrták na kámen Ø 8 mm   
pro navrtávací pomůcku 079013
Jednostranný klíč SW 41  k uvolnění univerzálních  
diamantových jádrových vrtacích korunek 079003
Kroužek k snadnému uvolnění korunky,  pro snadné  
uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky 180015
Prodloužení vrtací korunky 200 mm 180155 R
Ostřící kámen  pro diamantové jádrové vrtací korunky 079012
Válcovitá vodováha,  magnetická,  
k vyrovnání vrtacího stojanu 182010 R
Sací rotor k odsávání prachu   
s připojovacím závitem G ½ vnějším, UNC 1¼ vnějším  
a s připojením na REMS Pull 2 a jiné vhodné vysavače. 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. 183606 R
Gumový kotouč Ø 200 mm, sada 10 kusů,   
pro zařízení na odsávání vody 183675 R10
REMS Pull 2 L / M,  suchý a mokrý vysavač, certifikován jako vysavač a odsávač 
prachu k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69,  
viz strana 322


