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REMS Picus DP
Mikro darbe teknolojisine sahip  
elektrikli karot uçlu delme makinesi

REMS TitanREMS Simplex 2

Alman Kalite Ürünü

Delme işlemi için kompakt ve pratik el aleti. Örneğin,  
beton, betonarme, her türlü duvar, doğal taş, asfalt  
ve farklı şaplarda kullanılır. Mikro-Impuls-Tekniği ile. 
Özel, manuel veya delme sehpası ile kuru delmek için. 
Atölye, sanayi, şantiyeler için.
Beton, betonarme  ≤ Ø 162 (202) mm
Duvar ve diğer malzemeler  ≤ Ø 202 mm
REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları,  
bakınız sayfa 317.

REMS Picus DP – Mikro-Impuls tekniği ile.  
Su olmadan kuru delme için. Temiz, basit, hızlı, örn. 
200 mm çelik betonda Ø 62 mm sadece 5 dakika.

Kuru delmek için özel
Mikro-Impuls teknikli tahrik makinesi özel, manuel veya delme sehpası ile kuru 
delmek için, manuel veya delme sehpalı. Her yerde, dar alanlarda veya duvar ke-
narlarında gerçekleştirilecek tüm uygulamalara elverişlidir. Birçok özellikle sert 
malzemeler için uygundur. Boru hatları ve kablo kanalları, havalandırma kanalları 
ve numune alımları için delik delmelerde. Aspiratör REMS Pull 2 M ile birlikte 
tamamlanmış odalarda örn. oturma odası, ofis veya endüstriyel binalarda karot 
çıkarmak için ideal olarak uygundur.

Yapım biçimi
UNC 1¼ dış, G ½ iç delme ucu bağlantı paftası ile titreşimsiz karot çıkarma için 
kompakt tahrik makinesi. Mikro-Impuls tekniği, kapatılabilir ve açılabilir: 24 dişli 
pals diski rölantide 1.200 dev/dakikada 28.800 impuls dev/dak üretir, yük altında 
880 dev/dakikada 21.120 impuls dev/dak. Sağlam, şantiyede kullanıma uygun.  
Süper hafif, sadece 7 kg. Su olmadan kolay, hızlı çalışma, örn. 200 mm çelik betonda 
Ø 62 mm sadece 5 dakika. Pratik ortamlara uygun olarak tasarlanmış olup, bel 
küreği tipi tutma sapı ve el ile yönlendirilen delme işlemlerinde ayrı tutma/karşı 
kuvvet destekleme yeri ile donatılmıştır. REMS Pull 2 M ve diğer uygun aspiratör-
ler için bağlantılı toz emişine yönelik entegre emme rotoru. Tahrik makinesinin 
delme ayağı tertibatına tesis edilebilmesi için, Ø 60 mm çapında bir sıkıştırma 
kısmı ile donatılmıştır. 

Tahrik
Sağlam ve güçlü 2200 W üniversal motor. Yük altında delme mili devri 880 rpm. 
Sağlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen dişli kutusu donanımı. Emniyet tipi 
kaydırmalı kavrama sistemi sayesinde bloke olma durumu güvenliği. Kilitlemeli 
dokunma tipi şalter.

Tahrik sistemi çok fonksiyonlu elektronik donanım
Start yüklenimi sınırlandırma tertibatı ile donatılmış olan çok fonksiyonlu elektro-
nik sayesinde makinenin başlama anında meydana gelen kuvvet oluşumları yumu-
şatılmıştır ve motorun korunması ile aynı zamanda ses emisyonunun azaltılması 
için, otomatik boş dönme/devir sınırlandırma tertibatı ve aynı zamanda yüklenime 
uyum sağlayan devir kontrol tertibatı ile donatılmıştır.  

Kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS
Mikro-Impuls tekniği için özel olarak geliştirilen kuru elmas donanımlı karot tipi 
delme uçları manuel veya delme sehpasıyla su olmadan karot çıkarmak için lazer 
kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklıdır (sayfa 317). Bağlantı paftası UNC 1¼ dış çaplı 
olup, delme derinliği 320 mm dir. Özellikle Karot tipi delme işlemleri için geliştirilmiş 
olan çok değerli elmas donanım parçalarının, yüksek elmas oranları ve özel bileşim-
leri sayesinde, çok iyi delme verimi yanı sıra, çok uzun delme ucu ömürleri de sağlan-
maktadır. Betonarme ve duvar yapılarında kuru delme için idealdir. Aksesuar 
olarak kolay sökme halkası, kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçlarını kolay 
çözmeye yarar.

EN 60335-2-69’a göre tozların emilmesi
Örneğin beton, betonarme, duvar, şap gibi mineral bazlı yapı malzemeleri işlenirken 
kuvars içeren, insan sağlığı için tehlikeli mineral bazlı tozlar oluşur (ince kuvars 
tozu). İnce kuvars tozunun solunması sağlığa zararlıdır. EN 60335-2-69 normuna 
göre ekspozisyon sınır değeri/çalışma yeri sınır değeri > 0,1 mg/m³ olan sağlığa 
zararlı tozların emilmesinde en az M toz sınıfına tabi güvenli aspiratörlerin kulla-
nılması şart koşulmuştur Ulusal düzenlemeleri dikkate alın. 

Boru tozlarının kuru delme sırasında boru boşluklarından güçlü bir şekilde emilmesi 
için REMS Pull 2 M kullanın (sayfa 322). Güvenlik aspiratörü REMS Pull 2 M, M toz 
sınıfından sağlığa zararlı tozların emilmesi için sertifikalıdır. 

Delme yardımı
Delme yardımı G ½ TDKB, sert metal duvar matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten 
delme tozunun emilmesine yöneliktir.

Delme sehpası tertibatı
Tercihe göre REMS Simplex 2 veya REMS Titan delme sehpası kullanılabilir  
(Sayfa 316).
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Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
REMS Picus DP tahrik makinesi 180003 R220
Bölmeli çelik kutu 180600 RDP
REMS kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS ,  
lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklı, bakınız sayfa 317.
REMS Pull 2 M,  kuru ve yaş aspiratör, bakınız sayfa 322.
Daha fazla aksesuar için bakınız sayfa 316.

Teslimat kapsamı
REMS Picus DP Basic-Pack. Beton, betonarme yapılarda ≤ Ø 162 (202) mm,  
duvarlarda ve diğer malzemelerde ≤ Ø 202 mm delmek için Mikro-Impuls tekniği 
ile elektrikli elmas donanımlı karot tipi delme makinesi, manuel veya delme seh-
palı. UNC 1¼ dış, G ½ iç delme ucu bağlantı paftasına, emniyet tipi kayıcı kavrama 
sistemli bakım gerektirmeyen şanzımana, 230 V, 50−60 Hz, 2200 W üniversal 
motora, toz emişi için entegre emme rotoruna sahip tahrik sistemidir. Yumuşak 
harekete geçirme düzenekli, rölanti devir sınırlandırmalı, aşırı yüke ve blokaja 
karşı korumalı multifonksiyonlu elektronik. Kilitlemeli dokunma tipi şalter. Delme 
milinin yük altındaki devri 880 dev/dak. Kontra tutucu. Ø 8 mm burgu G ½ TDKB 
delme yardımcısı, 3 mm’lik alyan başlı kalem anahtar. 32 mm’lik tek ağızlı  
anahtar. Dayanıklı çelik kutu içinde.

Art.-No.
180016 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı
REMS Picus DP seti Simplex 2. Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine  
sahip REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Simplex 2 karot sehpası.

Art.-No.
180033 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı
REMS Picus DP seti Titan. Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine  
sahip REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Titan karot sehpası.

Art.-No.
180035 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.

Teslimat kapsamı
REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack,  
ürün no. 180016 R220 ve REMS Pull 2 M seti, ürün no. 185601 R220. 

Art.-No.
180036 R220

Diğer şebeke gerilimleri için bize müracaat ediniz.
REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

REMS Picus DP seti Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP seti Titan


