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REMS Picus SR
Elektrisk diamantkärnborrmaskin  
med speed-reglering

Med speed-reglering för bästa  
borreffekt och längsta hållbarhet  
på borrkronorna.

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning,  
t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, 
natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med 
speed-reglering. Torr- och våtborrning, för hand eller 
med borrstativ. För hantverk och industri. 
Betong, armerad betong   ≤ Ø 162 (200) mm
Murverk och andra material   ≤ Ø 250 mm
REMS universaldiamantkärnborrningskronor,  
även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat,  
se sidan 310 – 312.

REMS Picus SR – kärnborra istället för att bila.  
Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm  
i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min.  
Med speed-reglering.

1 system – 4 funktioner.  
Perfekt för installatören.

Universell användning
Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan  
användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, 
t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- 
och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel
Endast en sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus  
huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig 
lagerhållning. Går inte att förväxla. 

Konstruktion
Kompakt maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga 
UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig även på bygget. Superlätt, endast 
6,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 
3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals 
Ø 60 mm för fastsättning av maskin i borrstativet. Sats med avståndsbricka för 
ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS 
Titan. Vattentillförselan ordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och 
snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". 

Drivning
Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Överhettningsskydd genom temperatur-
övervakning av fältlindningen på motorn med PTC-motstånd (Positive Tempera-
ture Coefficient). Stabil, underhållsfri 2-stegs drivmekanism. Blockeringsskydd 
genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med 
inte grerad personskyddsbrytare (PRCD).

Speed-reglering
Steglös elektronisk varvtalsreglering av huvudmaskinen för materialanpassat  
val av varvtal. Varvtalet ställs in steglöst med inställningshjulet. 250 min-1 upp till  
500 min-1 (1:a växel) resp. 600 min-1 upp till 1200 min-1 (2:a växel). Takovarvtals-
regleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet  
konstant även under belastning. Borrkronans varvtal hålls konstant på det  
inställda värdet tills den stöter på motstånd och underskrider ett kritiskt värde. 
Drivmotorn stannar. Om drivmaskinen avlastas, går varvtalet upp till det inställda 
värdet igen, så att arbetet ögonblickligen kan fortsättas med det inställda varv-
talet (Patent EP 2 085 191). Fördel: Den optimala borrhastigheten (lastvarvtal) 
som valts för respektive material och borrkrons diameter förblir oförändrad under 
hela borrningen. För bästa borreffekt och längsta hållbarhet på borrkronor.

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. 

Universaldiamantkärnborrningskronor
Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. 
Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, 
eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtempe-
raturbeständiga (sidan 310 – 312). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup  
420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diaman-
tandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk  
för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning 
av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat,  
som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, 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. 

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och 
andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 309). REMS Pull 2 M, torr- och våt-
sugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 322).

REMS TitanREMS Simplex 2

Patent EP 2 085 191
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REMS Picus SR
Elektrisk diamantkärnborrmaskin  
med speed-reglering

REMS Picus SR Set Titan

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

REMS Picus SR Basic-Pack

Tillbehör

Beteckning Art. nr
REMS Picus SR maskin 183000 R220
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
Låda av stålplåt  med fack 180600 R
REMS universaldiamantkärnborrningskronor,    
induktivt lödda, utbytbara, se sidan 310.
REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS,   
lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 312.
REMS Pull 2 L / M,  torr- och våtsugare, se sidan 322
Fler tillbehör se sidan 308 – 309.

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med 
hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm,  
som tillbehör. 

Vattenuppsugningsanordning
Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vat-
tensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, 
tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter,  
och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan  
(sidan 308).

Leveransens omfattning
REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med speed- 
reglering. För kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (200) mm,  
murverk och andra material ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller 
med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig,  
G ½ invändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universal-
motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Steglös elektronisk varvtalsreglering 250 min-1 
t.o.m. 500 min-1 (1:a växel) resp. 600 min-1 t.o.m. 1200 min-1 (2:a växel), över-
hettningsskydd. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbe-
gränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. 
Personskyddsbrytare (PRCD). Vattentillförselanordning med inställbar spärr-
ventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. 
Avståndsstycke set. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr
183010 R220

Andra nätspänningar på begäran.
 

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

Art. nr
183022 R220

Andra nätspänningar på begäran.
 

Leveransens omfattning
REMS Picus SR Set 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med  
borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningset för murverk och betong  
och REMS universaldiamantkärnborrningskronor UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm. 

Art. nr
183023 R220

Andra nätspänningar på begäran.


