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REMS Picus DP
Elektrisk diamantkärnborrmaskin  
med mikro-impuls-teknik

REMS TitanREMS Simplex 2

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning,  
t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk,  
natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med mikro- 
impuls-teknik. Speciellt för torrborrning, för hand eller 
med borrstativ. För hantverk och industri.
Betong, armerad betong   ≤ Ø 162 (202) mm
Murverk och andra material   ≤ Ø 202 mm
REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS,  
även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat,  
se sidan 317.

REMS Picus DP – med mikro-impuls-teknik.  
För torrborrning utan vatten. Rent, enkelt, snabbt,  
t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 5 min.

Speciellt för torrborrning
Maskin med mikro-impuls-teknik, speciellt utvecklat för torrborrning, för hand 
eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Lämplig 
för många, särskilt hårda material. För rör lednings- och kabelgenomföringar, 
ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar. I kombination med sugaren REMS 
Pull 2 M, idealisk för tillverkning av kärnborrningar i färdiga rutrymmen, t.ex.  
bostadshus, kontors- eller industribyggnader. 

Konstruktion
Kompakt huvudmaskin för vibrationsfattig kärnborrning, med borrkronsanslut-
ningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Mikro-impuls-teknik, in- och urkopp-
lingsbar: impulsskiva med 24 tänder genererar i tomgång vid 1 200 min-1 28 800 
impulser min-1, under last vid 880 min-1 21 120 impulser min-1. Robust, lämplig  
för byggen. Superlätt, endast 7 kg. Enkel, snabb drift utan vatten, t.ex. 200 mm  
i armerad  
betong Ø 62 mm på endast 5 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för 
borrning för hand. Integrerad sugrotor för dammuppsugning med anslutning för 
REMS Pull 2 M och andra lämpliga sugare. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning  
av huvudmaskin i borrstativet.

Drivning
Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Lastvarvtal borrspindel 880 min-1.  
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslir-
koppling. Tryckknapp med låsning.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning 
med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering  
och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor 
och drivmekanism. 

Torr-diamant-kärnborrningskronor LS
Torr-diamant-kärnborrningskronor särskilt utvecklade för mikro-impuls-teknik,  
lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 317), för kärnborrning utan vatten, 
för hand eller med borrstativ. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm. 
Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och 
speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för torrborr-
ning i armerad betong och murverk. Iläggsbricka för att enkelt skruva  
av torr-diamantborrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69
Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, mur-
verk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt 
damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt  
EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgräns-
värde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m³ minst en genomsläppningsgrad hos 
säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter. 

Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borrdamm från borrspalten  
vid torrborrning (sidan 322). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för 
uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M. 

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ TDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet,  
med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm. 

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan  
(sidan 316).
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REMS Picus DP
Elektrisk diamantkärnborrmaskin  
med mikro-impuls-teknik

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS Picus DP  maskin 180003 R220
Låda av stålplåt  med fack 180600 RDP
REMS torr-diamantkärnborrningskronor LS ,  
lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 317
REMS Pull 2 M,  torr- och våtsugare, se sidan 322
Fler tillbehör se sidan 316.

Leveransens omfattning
REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls- 
teknik för torrborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och  
andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkrons-
anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drivmekanism 
med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad 
sugrotor för dammuppsugning. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångs-
varvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp 
med arretering. Lastvarvtal borrspindel 880 min-1. Mothållare. Centrerstöd G ½ 
TDKB, med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda 
av stålplåt.

Art. nr
180016 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack och borrstativ  
REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

Art. nr
180033 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack och borrstativ REMS Titan 
inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

Art. nr
180035 R220

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, art. nr 180016 
R220, och REMS Pull 2 M set, art. nr 185601 R220. 

Art. nr
180036 R220

Andra nätspänningar på begäran.
REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP Set Titan


