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REMS Picus DP
Elektrisk diamant-kerneboremaskine  
med mikro-impuls-teknologi

REMS TitanREMS Simplex 2

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, handy el-værktøj til kerneboring, fx i beton, 
armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, 
støbt gulv af enhver art. Med mikro-impuls-teknologi. 
Specielt til tørboring, håndført eller med borestander. 
For håndværk og industri.
Beton, armeret beton  ≤ Ø 162 (202) mm
Murværk og andre materialer  ≤ Ø 202 mm
REMS tør-diamant-kerneborkroner, også til egnede  
maskiner af andre fabrikater, se side 317.

REMS Picus DP – Med mikro-impuls-teknologi.  
Til tørboring, uden vand. Rent, nemt, hurtigt,  
f.eks. 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min.

Speciel til tørboring
Maskine med mikro-impuls-teknik, specielt udviklet til tørboring, håndholdt eller 
med borestander. Kan bruges overalt, i snævre vinkler og tæt på væg. Velegnet  
til mange, i særdeleshed hårde materialer. Til rør- og kabelgennem føringer,  
ventillationskanaler, test-betonboringer. I kombination med støvsuger REMS Pull 2 M 
ideelt egnet til fremstilling af kerneboringer i færdige rum, f.eks. private boliger, 
kontorer eller industribygninger. 

Konstruktionsmåde
Kompakt drivmaskine til kerneboring med lave vibrationer, med bor-tilslutnings-
gevind, udvendigt UNC 1¼ og indvendigt G ½. Mikro-impuls-teknik, kan slås til og 
fra: Impulsskive med 24 tænder danner under tomgang ved 1.200 min-1 28.800 
impulser min-1, under belastning ved 880 min-1 21.120 impulser min-1. Robust, vel-
egnet til byggepladser. Super let, kun 7 kg. Nemt, hurtigt arbejde uden vand, f.eks. 
200 mm i armeret beton Ø 62 mm på kun 5 min. Praktisk spadegreb og modholder 
til håndført boring. Integreret sugerotor til støvudsugning med tilslutning til REMS 
Pull 2 M og andre egnede støvsugere. Ø 60 mm opspændingshals til fastgørelse af  
maskinen i borestanderen.

Drift
Robust, trækstærk 2200 W universalmotor. Omdrejningstal belastet for borespindel 
880 min-1. Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse via sikkerheds- 
glidekobling. Vippeomskifter med låseanordning. 

Multifunktions-elektronik
Multifunktions-elektronik med startstrømbegrænsning giver blød igangsætning  
til forsigtig forboring, automatisk tomgangsomdrejningstalsbegrænsning til støj-
reduktion og skåning af motoren, overbelastningssikring og blokeringsbeskyttelse 
af motor og gear. 

Tør-diamant-kerneborkroner LS
Specielt udviklet tør-diamant-kerneborkroner til mikro-impulsteknologien, laser-
svejset, højtemperaturbestandig (side 317), til kerneboring uden vand, håndført 
eller med borestander. Special udviklede kvalitetsdiamantsegmenter med et stort 
antal diamanter i en speciel binding, som garanterer fremragende borekvalitet og 
særdeles høj standtid. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Indlægs-
ring, til nem løsning af diamant-kerneborekrone, som tilbehør.

Støvudsugning iht. EN 60335-2-69
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, armeret beton, murværk, 
støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk  
støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht.  
EN 60335-2-69 er der til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositions-
grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at  
bruge en industristøvsuger af støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter. 

Anvend REMS Pull 2 M til effektiv sugning af borestøv fra borespalten ved tørboring 
(siden 322). Støvsuger REMS Pull 2 M er certificeret til sugning af sundhedsskadeligt 
støv i støvklasse M. 

Borehjælp
Borehjælp G ½ TDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet,  
med hårdmetal- stenbor, Ø 8 mm.

Borestander
Efter ønske kan borestander REMS Simplex 2 eller REMS Titan bruges  
(side 316).
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REMS Picus DP
Elektrisk diamant-kerneboremaskine  
med mikro-impuls-teknologi

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
REMS Picus DP maskine 180003 R220
Stålkasse  med indlæg 180600 RDP
REMS tør-diamant-kerneborkroner LS ,  
lasersvejsede, højtemperaturbestandige, se side 317.
REMS Pull 2 M , Tør- og vådsuger, se side 322
Andet tilbehør, se side 316.

Leveringen omfatter
REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kerneboremaskine med mikro- 
impuls-teknologi til tørboring i beton, armeret beton ≤ Ø 162 (202) mm, murværk 
og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestander. Drivmaskine 
med borekrone-tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendigt, G ½ indvendigt, vedligehol-
delsesfrit gear med sikkerheds-glidekobling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 
2200 W, integreret støvudsugning. Multifunktionselektronik med blød start,  
tomgangsomdrejningstalsbegrænsning, overbelastningssikring, blokerings-
beskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Omdrejningstal under belast-
ning borespindel 880 min-1. Modholder. Anboringshjælp G ½ TDKB med Ø 8 mm 
bor. Unbraconøgle str. 3. Enkelt gaffelnøgle str. 32. I stabil stålkasse.

Art.-nr.
180016 R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS Picus DP sæt Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander  
REMS Simplex 2 inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

Art.-nr.
180033 R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS Picus DP sæt Titan. REMS Picus DP Basic-Pack og borestander  
REMS Titan inklusive værktøj og fastgørelsessæt til murværk og beton.

Art.-nr.
180035 R220

Andre netspændinger på forespørgsel.

Leveringen omfatter
REMS Picus DP/Pull 2 M sæt. REMS Picus DP Basic-Pack, Art.-nr. 180016 R220, 
og REMS Pull 2 M sæt, Art.-nr. 185601 R220. 

Art.-nr.
180036 R220

Andre netspændinger på forespørgsel.
REMS Picus DP/Pull 2 M sæt

REMS Picus DP sæt Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP sæt Titan


