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REMS Picus S2 / 3,5 Elektryczna wiertnica diamentowa

Wydajna, trwała wiertnica rdzeniowa do wiercenia  
rdzeniowego, np. w betonie, żelbecie, murach wszel-
kiego rodzaju, kamieniu naturalnym, asfalcie, jastrychu 
wszelkiego rodzaju. Wiercenie na mokro i sucho ze  
stojakiem. Do instalacji, rzemiosła metali, przemysłu.
Beton, żelbeton, mur i inne materiały  Ø 40 – 300 mm
Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe, pasujące 
także do jednostek napędowych innych producentów –  
patrz strona 310 – 312.

REMS Picus S2/3,5 – Wiercenie rdzeniowe zamiast  
dłutowania. Łatwo, szybko, bez wibracji, np. 200 mm  
w żelbecie Ø 62 mm tylko 2 min.

Uniwersalne zastosowanie
Uniwersalna jednostka napędowa do wiercenia suchego lub mokrego, z ręki lub 
przy pomocy stojaka. Uniwersalne zastosowanie, w ciasnych narożnikach, przy 
płaszczyźnie ściennej. Wyjątkowo wszechstronna i wydajna, np. do wierceń  
w żelbecie, murze i innych materiałach. Do instalacji rurowych i przeprowadzeń 
kabli, kanałów wentylacyjnych, próbnych wierceń rdzeniowych.

Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj uniwersalnych koron diamentowych dla wszystkich maszyn 
REMS Picus i odpowiednich maszyn innych producentów umożliwia proste  
i ekonomiczne prowadzenie magazynu, bez możliwości pomylenia narzędzi. 

Konstrukcja
Wydajna jednostka napędowa do bezwibracyjnego wiercenia rdzeniowego ze 
złączem gwintowanym zewnętrznie UNC 1¼. Pierścień ułatwiający demontaż 
diamentowych koron rdzeniowych. Poręczna, trwała, odpowiednia do warunków 
placu budowy. Waga tylko 14,4 kg. Łatwa, szybka praca, np. 200 mm w betonie 
zbrojonym Ø 62 mm tylko w 2 min. Płyta umożliwiająca szybkie zamontowanie  
na stojaku. System doprowadzający wodę do wiercenia na mokro z regulowanym 
zaworem i szybkozłączką z blokadą wypływu wody oraz przyłączem węża ½". 

Napęd
Solidny wydajny silnik uniwersalny 3420 W. Stabilna, bezobsługowa dwustopniowa 
przekładnia umożliwiajaca optymalny dobór obrotów wrzeciona do średnicy  
wierconego otworu. Obroty wrzeciona pod obciążeniem: 320 min-1, 760 min-1. 
Włącznik przyciskowy z blokadą pozycji włączonej. Wyłącznik dźwigienkowy.  
Kabel podłączeniowy ze zintegrowanym wyłącznikiem ochronnym (PRCD).

Elektronika wielofunkcyjna
Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: ogranicznik prądu rozruchowego silnika 
dla miękkiego rozruchu podczas delikatnego nawiercania, automatyczny ogra-
nicznik obrotów na biegu jałowym w celu redukcji poziomu hałasu i oszczędzania 
silnika, zabezpieczenie silnika i przekładni przeciw przeciążeniu i zablokowaniu. 

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe
Do wyboru, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS, lutowane induk-
cyjnie, regenerowalne, lub uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS LS, 
spawane laserowo, odporne na wysoką temperaturę (strona 310 – 312). Złącze 
gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia 420 mm. Specjalnie  
zaprojektowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z dużą zawartością  
diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia  
i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żel-
becie i murze. Jako osprzęt: adapter umożliwiajacy zastosowanie koronek REMS 
z jednostkami napędowymi innych producentów. Pierścień ułatwiający demontaż 
diamentowych koron rdzeniowych, jako osprzęt.

Stojaki REMS Titan 
Solidny, szczególnie stabilny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego w 
żelbecie i innych materiałach do Ø 300 mm. Dla najwyższych wymagań. Kolumna 
stojaka z odpornego na zginanie i skręcanie czworokątnego kształtownika ze stali 
precyzyjnej o przekroju □/   50 mm, utwardzonego przez walcowanie, z niezwykle  
wąską tolerancją w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek. Bezstopniowo uchyl-
na do 45°, z 2-punktowym podparciem przez nastawne, jednoczęściowe podpórki 
celem zwiększenia siły docisku. Szczególnie stabilne, 3-stronne prowadzenie  
kolumny stojaka w podstawie i 3-krotne krzyżowe moco wanie w celu zwiększenia  
sztywności podczas wiercenia pionowego. 4 Śruby pierścieniowe w celu wyrów-
nywania nierówności podłoża oraz w celu dokładnej pozycji. Skala głębokości 
wiercenia. Sanki ułożyskowane ze wszystkich stron nastawnymi i wstępnie naprę-
żonymi łożyskami ślizgowymi z tworzywa sztucznego. Precyzyjny napęd posuwu 
gwarantuje efektywne, bezdrganiowe nawiercanie i dokładny bezwibracyjny posuw. 
W celu dużego docisku posuwu i długiej trwałości koron wiertniczych. W sankach 
są zintegrowane poziomnice w celu dokładnego wyrównania stojaka do wiercenia.  
Blokada położenia sanek umożliwia wygodny montaż koron rdzeniowych i 
bezpieczny transport. Sztywna płyta mocująca z odpornego na ścieranie żeliwa 
sferoidalnego. Przyrząd szybkomocujący, do mocowania jednostek napędowych 
z odpowiednią płytą mocującą. Szczególnie stabilny uchwyt, odporny na zginanie 
i skręcanie, do mocowania jednostek napędowych z kołnierzem Ø 60 mm. Napęd 
zębatkowy z przekładnikiem siły oraz ergonomicznie ukształtowaną dźwignią po-
suwu, dającą się mocować z obu stron sanek. Szeroka zębatka stalowa. Podstawa 
z wpustem na pierścień uszczelniający mocowania próżniowego. Mocowanie  
próżniowe jako osprzęt. Kolumna stojaka do wiercenia z nastawną głowicą umoż-
liwia rozpięcie stojaka między sufitem a podłogą lub między dwiema ścianami. 
Jezdny stojak do wiertnicy w celu łatwego transportowania. Ciężar 19,5 kg. 

Z kompletem narzędzi, składającym się z sześciokątnego klucza kołkowego SW 6, 
klucza płaskiego jednostronnego SW 19 i SW 30 i zestawem mocującym do muru 
i betonu, składającym się z 2 sztuk kotew rozprężnych M12 do muru, 10 sztuk 
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kotew wbijanych M12 do betonu, pobijaka do kotew wbijanych M12, drążka gwinto-
wanego radełkowo M12  ×  52, nakrętki szybkomocującej, podkładki, wiertło do  
kamienia Ø 15 mm ze stopów twardych SDS-plus, w opakowaniu kartonowym.

Urządzenie do odprowadzania wody
Urządzenie do odprowadzania wody do wiercenia na mokro do Ø 170 mm,  
składające się z pierścienia zbierającego wodę z przyłączem do REMS Pull 2 lub 
innego odpowiedniego odkurzacza do pracy na mokro, pierścienia zaciskowego, 
podkładki gumowej Ø 200 mm i dopasowywanej do średnicy koronki rdzeniowej 
oraz uniwersalnego dociskacza dla wszystkich stojaków do wiertnic REMS.

Zakres dostawy
REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektryczna diamentowa wiertnica rdzeniowa  
do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbecie, murach wszelkiego rodzaju, 
kamieniu naturalnym, asfalcie, jastrychu wszelkiego rodzaju, Ø 40 – 300 mm. 
Wiercenie na mokro i sucho ze stojakiem. Jednostka napędowa ze złączem 
gwintowanym zewnętrznie UNC 1¼,  bezobsługową dwustopniową przekładnią 
wyposażoną w poślizgowe sprzęgło  bezpieczeństwa, z uniwersalnym silnikiem 
230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Elektronika wielofunkcyjna z miękkim rozruchem, 
automatyczny ogranicznik obrotów na biegu jałowym, zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, zabezpieczenie przed zabloko wa niem. Wyłącznik dźwigienkowy, 
wyłącznikiem ochronnym (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem: 320 min-1, 
760 min-1. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączka 
z przerywaczem dopływu wody i moco wa niem węża ½". Pierścień ułatwiający 
demontaż diamentowych koron rdzeniowych. Klucz płaski SW 32. W kartonie.

Nr art.
180012 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Zakres dostawy
REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack ze stojakiem  
do wiertnicy REMS Titan włącznie z zastawem mocującym do muru i betonu.

Nr art.
180030 R220

Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie
Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS  ,  
lutowane indukcyjnie, regenerowalne, patrz strona 310.
Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS LS ,  
spawane laserowo, odporne na wysokie temperatury, patrz strona 312.
REMS Pull 2 L / M,  odkurzacz do pracy na sucho i mokro, patrz strona 322
Dalszy osprzęt – patrz strona 308 – 309.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack


