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REMS Picus DP
Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus 
technológiával

REMS TitanREMS Simplex 2

Német minőségi termék

Kompatk, és könnyen kezelhető elektromos magfúró 
szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazat-
ba, természetes közetbe, aszfaltba, esztrichbe. Mikro-
impulzus technológiával. Különösen száraz fúráshoz, 
kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. A kereskedelembe 
és az iparba.
Beton, vasbeton  ≤ Ø 162 (202) mm
Falak és más anyagok  ≤ Ø 202 mm
REMS gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz,  
más gyártmányú, meghajtó gépekhez is alkalmas,  
lásd 317. oldal. 

REMS Picus DP – mikroimpulzus technológiával.  
Víz nélküli száraz fúráshoz. Tisztán, egyszerűen,  
gyorsan, pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm  
csupán 5 perc. 

Különösen száraz fúráshoz
Meghajtógép mikroimpulzus technológiával, különösen száraz fúráshoz kifejlesztve, 
kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban,  
jól rögzíthető. Alkalmas sok, különösen kemény anyaghoz. Csővezetékek- és ká-
belátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fúrások számára. A REMS Pull 2 M 
porszívóval kombinálva ideális magfúrások készítésére kész területeken, például 
lakó-, irodai vagy ipari épületekben. 

Építési mód
Kompakt meghajtógép a rezgésmentes magfúráshoz, fúrókorona csatlakozó  
menettel UNC 1¼ belső, G ½ külső. Mikroimpulzus technika, be- és kikapcsolható:  
a 24 fogú impulzuslemez alapjáraton 1.200 min-1 fordulatszámnál 28.800 impulzust 
min-1 generál, 880 min-1 terhelésnél 21.120 impulzust min-1. Robusztus, alkalmas 
az építkezésekre. Szuper könnyű, csak 7kg. Egyszerű, gyors munka víz nélkül,  
pl. 200 mm-es vasbetonban Ø 62 mm csupán 5 perc. Gyakorlatias körfogantyú  
és ellentartó a kézzel vezetett fúrásokhoz. Beépített szívórotor a porelszíváshoz  
a REMS Pull 2 M és egyéb megfelelő porszívók csatlakoztatásával. Rögzítő gyűrű  
Ø 60 mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére. 

Meghajtás
Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti 
fordulatszáma 880 min-1. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás 
védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelhető érintő-
kapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Multifunkciós elektronika
Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus 
fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése  
érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére. 

Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz
Kifejezetten mikroimpulzus tehcnikával kifejlesztett gyémánt magfúró koronák 
száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal (317. oldal), víz nélküli 
magfúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. UNC 1¼ belső menetes csat-
lakozó. Fúrásmélység 320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt 
részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény 
és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális vasbeton és falazatok 
száraz fúrásához. Gyűrű a korona könnyű felengedéséhez, a gyémánt magúfúró 
korona könnyű felengedéséhez száraz fúrásnál, mint tartozék. 

Porszívás EN 60335-2-69
A minerális építöanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat,  
esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyez-
tető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja  
az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por  
expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m³ esetében  
az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen 
a nemzeti előírásokra.

A REMS Pull 2 M (322. oldal) segítségével száraz fúrásnál hatékonyan tudja  
eltávolítani a fúrási port a fúrási résből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó  
az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas. 

Fúrást rásegítő 
Fúrást rásegítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, 
keményfém-kőfúróval Ø 8 mm. 

Fúróállvány
Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (316. oldal).
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REMS Picus DP
Elektromos gyémánt magfúrógép mikroimpulzus 
technológiával

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
REMS Picus DP Meghajtógép 180003 R220
Acéldoboz betéttel 180600 RDP
REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz ,  
lézerhegesztéssel, magas hőállósággal, lásd 317. oldal
REMS Pull 2 M,  száraz és nedves szívás lásd 322. oldal
A további tartozékokat lásd 316. oldal

Szállítási terjedelem
REMS Picus DP Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúrógép mikropulzus 
 technológiával, száraz magfúráshoz betonban, vasbeton ≤ Ø 162 (202) mm, fala-
zatban és egyéb anyagokban ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. 
Meghajtógép a fúrókoronákhoz belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső  
G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 
univerzális motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integrált szívórotorral. Multifunkcio-
nális elektronika finom indítással, alapjárati sebesség korlátozással, túlterhelés 
elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Reteszelhető érintőkapcsoló.  
A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min-1. Ellentartó. Fúrást rásegítő  
G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32.  
Stabil, acéllemez dobozban. 

Cikk-sz.
180016 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem
REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Simplex 2  
fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

Cikk-sz.
180033 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem
REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack és REMS Titan fúróállvány-
nyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

Cikk-sz.
180035 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem
REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack,  
cikkszám: 180016 R220 és REMS Pull 2 M Set, cikkszám: 185601 R220. 

Cikk-sz.
180036 R220

Más hálózati feszültség megkeresésre.
REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP Set Titan


