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Borrstativ Tillbehör för REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,  
REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP och andra fabrikat

Leveransens omfattning
REMS Simplex 2. Robust, behändigt borrstativ för kärnborrning till och med  
Ø 202 mm. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 
4-kants precisionsstålrör □/   50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans,  
för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Borrpelare styrd i stabil  
fot och 2 gånger skruvad, för hög styvhet vid borrning. Fot av stålprofil. Fyra  
inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt uppställning. Fästplatta 
för fastsättning av maskiner med spännhals Ø 60 mm. Frammatningssliden  
styrs med inställbara och förspända glidlager av plast från alla sidor. Precis fram-
matning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis, borrframmatning.  
För högt frammatningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad  
i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammat-
ningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Stabil fäst-
platta, vridstyv, för fastsättning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. 
Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatnings-
spak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång  
av stål. Vikt 12 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och  
SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken  
expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong,  
sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12 × 52, snabb-
spännmutter, bricka, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong. 

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP  
och andra fabrikat. 

Art. nr
183700 R

Leveransens omfattning
REMS Titan. Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong 
bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Borrpelare som är motstånds-
kraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör □/   50 mm, hårdbear-
betat, med extra smal tolererans, för vibrationsfri styrning av frammatningssli-
den. Steglöst svängbar med gradindelning upp till 45°, med dubbelt stöd genom 
justerbara stöttor för högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med 
styrning från 3 sidor i bottenplattan med tredubbel korsvis fastsättning, för hög 
styvhet vid vertikal borrning. Fyra justeringsskruvar för justering av ojämnheter, 
för exakt stabilitet. Borrdjupskala. Frammatningsslid genom inställbara och 
förspända plastglidlager styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, 
vibrationsfri borrning och precis borrframmatning. För högt frammatningstryck 
och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt 
invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering  
av borrkronor och säker transport. Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabb-
spännanordning för upptagning av drivanordningar med lämplig anslutningsplat-
ta. Särskilt stabil spännvinkel, vridstyv, för upptagning av drivanordningar med 
spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt 
utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatnings-
sliden. Bred kuggstång av stål. Bottenplatta med spår för tätningsring för  
vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. Borrpelare med spännhuvud för  
fastspänning av borrstativet mellan tak och golv eller mellan två väggar.  
Hjulförsett borrstativ för lätt transport. Vikt 19,5 kg. 

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och  
SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken  
expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong,  
sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12 × 52, snabb-
spännmutter, skiva, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong. 

Systemfördel: För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS  
Picus S2/3,5, REMS Picus DP och andra fabrikat. Vid användning tillsammans 
med REMS Picus SR används avståndsstycke set (se nedan).

Art. nr
183600 R

Beteckning Art. nr
Avståndsstycke set ,  för ytterligare stabilisering  
av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet  
REMS Titan. bestående av avståndsbricka och  
2 cylinderskruvar M 8 × 65 183632 R
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Tillbehör Tillbehör för REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,  
REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Beteckning Art. nr
 
 

 
Tryckvattenbehållare  för 10 l vatten,  
för våtborrning utan vattentillgång 182006 R
Borrmall Titan  för enkel inställning av  
infästningsborrhål. För borrstativ REMS Titan. 183605 R
Hårdmetallstenborr Ø 15 mm SDS-plus    
för inslagsankare M12 079018
Inslagsankare M12, 50-pack,  för betong 079005 R50
Sättpinnar för inslagsankare M12 182050 R
Hårdmetallstenborr Ø 20 mm SDS-plus   
för expanderankare M12 079019
Expanderankare M12, 10-pack   
för murverk, återanvändbart 079006 R10
 
Snabbspännset 160  för fastsättning av borrstativet med 
ankare som består av gängstång med skruv 160 mm 
med gänga M12 × 52, snabbspännmutter, bricka. 079010
Snabbspännset 500  för fastsättning av borrstativet  
utan ankare som består av gängstång med skruv  
500 mm, 2 snabbspännmuttrar, 2 brickor 183607 R
Vakuumfäste Titan,  som består av täckplatta  
med nippel för slanganslutning ⅜" och tätningsring  
för grundplatta. 183603 R
 
Vakuumpump,  för vakuum ≤ – 900 mbar (90 %),  
som består av torrgående pump, oljefri, matnings-
kapacitet 6 m³/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 
250 W, stänkskyddad, insugningsfilter med ljuddämpar-
funktion och 5 m PVC-slang av väv med snabbkoppling. 183670 R220
Laser-borrcenterindikator 183604 R
Centrerstöd G ½ UDKB,  med hål för utsugning av  
borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för  
dammuppsugning (Art. nr 180160 R), med stenborr  
av hårdmetall Ø 8 mm 180140 R
Hårdmetallstenborr Ø 8 mm  för förborrningshjälp 079013
Fast nyckel SW 41 för lossning   
av universaldiamantkärnborrningskronor 079003
 
Iläggsbricka  för att lätt skruva av borrkronan 180015
Borrkronsförlängning 200 mm 180155 R
Brynsten  för diamantkärnborrningskronor 079012
Metallvattenpass,  magnetisk,  
för uppriktning av borrstativet. 182010 R
Sugrotor för dammuppsugning   
med anslutningsgänga G ½ utvändig, UNC 1¼  
utvändig och med anslutning för REMS Pull 2  
och andra lämpliga sugare. 180160 R
Vattenuppsugningsanordning,  för våtborrning  
upp till Ø 170 mm som består av vattensamlingsring 
med tryckring, gummiskiva Ø 200 mm och hållare  
för alla REMS borrstativ. 183606 R
Gummiskiva Ø 200 mm, 10-pack,   
för vattenuppsugningsanordning 183675 R10
REMS Pull 2 L / M,  torr- och våtsugare, certifierad för sugning och dammavskiljning 
för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69, se sidan 322


