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Karot Sehpası Tertibatı REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, 
REMS Picus DP ve diğer marka ürünlerin aksesuarları

Teslimat kapsamı
REMS Simplex 2. 202 mm çapa kadar delim yapmak için dayanıklı sağlam karot 
sehpası. Delme tertibatının sütunu 4 köşeli, işlerken sertleştirilmiş □/   50 mm  
ebatında bükülme ve burulmaya karşı dayanıklı özel çelik borudan imal edilmiş 
olup, ilerleme kızağının titreşimsiz yönlendirilmesi için toleransı son derece dar 
tutulmuştur. Delme tertibatının sütunu, delme esnasında yüksek performans  
elde etmek amacıyla sağlam ayaktan geçirilmiş ve 2 vidayla sabitlenmiştir. Ayak, 
çelik profilden oluşur. Zemin bozukluklarını dengeleyerek tam düzgün durmasını 
sağlamak amacıyla 4 adet ayar vidasına sahiptir. Sabitleme boyun çapı 60 mm 
olan makineleri takmak için sabitleme dirseğiyle donatılmıştır. İlerleme kızağı 
ayarlanabilir ve ön gergili plastik yataklarla her tarafından desteklenmektedir.  
İlerleme düzeneğinin yüksek hassasiyeti sayesinde delik delmeye kolay ve az tit-
reşimli başlanır. Delim işleminde ilerleme ise, hassas ve az vibrasyonlu gerçek-
leşir. Bu sayede yüksek ilerleme gücü ve delme uçlarının uzun ömürlü olması 
sağlanmış olur. İlerleme kızağına entegre edilen su terazisi delme sehpasının 
hassas pozisyonlandırılmasını sağlar. İlerleme kızağı, delme uçlarının kolay mon-
tajı ve güvenli şekilde taşınması için kilitleme tertibatıyla donatılmıştır. Sabitleme 
boyu, çapı 60 mm olan makineleri takmak için bükülmeye karşı dayanıklı, sağlam 
sabitleme dirseğiyle donatılmıştır. Güç aktaran dişli çubuklu tahrik sistemi, iler-
leme kızağının sağına ve soluna takılabilir. Sehpa, ergonomik olarak tasarlanmış 
olan ilerleme koluna sahiptir. Çelikten geniş dişli çubuk. Ağırlığı 12 kg.

6 mm’lik alyan başlı kalem anahtarına sahip delme sehpası, 19 ve 30 mm’lik tek 
ağızlı anahtardan oluşan aletler, duvar için 2 adet M12 genişleyen ankraj boltu, 
beton için 10 adet M12 çakma ankraj boltu, M12 çakma ankraj boltu için nişan 
tertibatı, M12 × 52 dişli pafta çubuğu, hızlı sıkıştırma somunu, disk, Ø 15 mm sert 
metal taş matkabı ve SDS plus’tan oluşan sabitleme seti karton içinde teslim edilir. 

REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP ve diğer marka 
ürünlerin aksesuarları

Art.-No.
183700 R

Teslimat kapsamı
REMS Titan Sehpa. Betonarme ve diğer malzemelerden 300 mm çapa kadar de-
lim yapmak için sağlam, son derece dayanıklı karot sehpası. En yüksek □/   50 mm  
ebatında bükülmeye karşı dayanıklı, özel çelik borudan imal edilmiş olup, ilerleme 
kızağının titreşimsiz yönlendirilmesi için toleransı son derece dar tutulmuştur. 
45 dereceye kadar kademesiz olarak ayarlanabilir biçimde tasarlanmıştır. Ayar-
lanabilir tek parçadan oluşan çelik direkler sayesinde yüksek ilerleme gücü için, 
ikili desteğe sahiptir. Delme sütunu 3 taraflı kılavuz sayesinde zemin plakasında 
son derece sağlam yönlendirilir. 3 adet çapraz sabitleme sayesinde dikey delme 
esnasında yüksek stabilite sağlanır. Zemin bozukluklarını dengeleyerek tam düz-
gün durmasını sağlamak amacıyla 4 adet ayar vidasına sahiptir. Delme derinliği 
ilerleme kızağı ile ayarlanabilir ve ön gergili plastik yataklarla her tarafından 
desteklenir. İlerleme düzeneğinin yüksek verimi sayesinde delik delmeye kolay 
ve az titreşimli başlanır, ilerleme ise hassas ve az vibrasyonlu gerçekleşir. İler-
leme kızağına entegre edilen su terazisi delme sehpasının hassas pozisyonlandı-
rılmasını sağlar. İlerleme kızağı, delme uçlarının kolay montajı ve güvenli şekilde 
taşınması için kilitleme tertibatıyla donatılmıştır. Aşınmaya karşı dayanıklı sfero 
dökümden yıpranmaz kapak plakası. Uygun bağlantı plakasına sahip makineleri 
takmak için hızlı sabitleme düzeneği öngörülmüştür. Sabitleme boyun çapı 60 mm 
olan makineleri takmak için bükülmeye dayanıklı, son derece sağlam sabitleme 
dirseğiyle donatılmıştır. Güç aktaran dişli çubuklu tahrik sistemi, ilerleme kızağının 
sağına ve soluna takılabilir. Sehpa aynı zamanda ergonomik olarak tasarlanmış 
olan ilerleme koluna sahiptir. Çelikten geniş dişli çubuk, zemin plakası, vakumlu 
sabitleme düzeneğinin contası için olukla donatılmıştır. Vakumlu sabitleme düze-
neği aksesuar olarak temin edilebilir. Delme sütunu, delme sehpasının tavan ile 
taban veya iki duvar arasına sıkıştırılabilmesi için ayarlanabilir nitelikte sıkıştırma 
kafasıyla donatılmıştır. Kolay taşınabilir tekerlekli karot sehpası. Ağırlığı 19,5 kg. 

6 mm’lik alyan başlı kalem anahtarına sahip delme sehpası, 19 ve 30 mm’lik tek 
ağızlı anahtardan oluşan aletler, duvar için 2 adet M12 genişleyen ankraj boltu, 
beton için 10 adet M12 çakma ankraj boltu, M12 çakma ankraj boltu için nişan 
tertibatı, M12 × 52 dişli pafta çubuğu, hızlı sıkıştırma somunu, disk, Ø 15 mm sert 
metal taş matkabı ve SDS plus’tan oluşan sabitleme seti karton içinde teslim edilir.  

Sistem avantajları: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,  
REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP ve diğer marka ürünlerin aksesuarları.  
REMS Picus SR ile kullanıldığında, mesafe parçası seti (alta bakınız)  
kullanılmalıdır.

Art.-No.
183600 R

Adlandırma Art.-No.
Mesafe parçası seti,  REMS Picus SR makinesinin  
REMS Titan delme sehpasına yerleştirilmesine  
yarar, mesafe parçası 2 adet M 8 × 65 silindir başlı  
vidadan oluşur 183632 R
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Aksesuar REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,  
REMS Picus S2/3,5 ve diğer marka ürünlerin aksesuarları

Adlandırma Art.-No.
 
 

 
Doğrudan su bağlantısı olmadan sulu delme işlemi için, 
10 l su için basınçlı su kabı 182006 R
Titan delme şablonu.  Yapılan delimleri tespit etmeye 
yarar. REMS Titan Karot sehpası için. 183605 R
M12 çakma ankraj boltu için sert metalden  
taş burgusu Ø 15 mm SDS-plus 079018
Çakma ankraj boltu M12, 50’lik set,  beton için 079005 R50
Vurucu pim M12 182050 R
M12 genişleyen ankraj boltu için sert metalden  
taş burgusu Ø 20 mm SDS-plus 079019
Genişleyen ankraj boltu M12, 10’luk set,   
duvar için, tekrar kullanılabilir 079006 R10
Hızlı sıkıştırma seti 160,  delme sehpasının ankraj  
boltuyla sabitlenmesine yarar, 160 mm ve M12 x 52  
vida dişli pafta çubuğu, hızlı sıkıştırma somunu  
ve diskten oluşur. 079010
Hızlı sıkıştırma seti 500,  delme sehpasının ankraj  
boltu olmadan sabitlenmesine yarar, 500 mm pafta  
çubuğu, 2 adet hızlı sıkıştırma somunu ve 2 diskten 
oluşur. 183607 R
Titan vakumlu sabitleme düzeneği,  ⅜" hortum  
bağlantısı için nipelli kapak plakası ve zemin plakası  
için contadan oluşur. 183603 R
Vakum pompası,  ≤ -900 mbar (% 90) vakum için,  
kuru çalışan döner sürgülü pompadan oluşur, yağsız, 
sevk kapasitesi 6 m3/h, kondansatörlü motor 230 V, 
50–60 Hz, 250 W, sıçrayan suya karşı korumalı,  
susturucu fonksiyonlu içte kalan emiş filtresi ve hızlı  
kuplajlı 5 m PVC dokulu hortum. 183670 R220
Lazer delik ortası göstericisi 183604 R
Delme yardımı G ½ UDKB,  Sert metal duvar matkabı  
Ø 8 mm ile tozun emilmesine yönelik emme rotoru  
ile (Ür.No. 180160 R) delinen delikten delme tozunun  
emilmesine yönelik. 180140 R
Delme yardımcısı için Ø 8 mm sert metalden  
taş burgusu 079013
Üniversal elmas donanımlı karot tipi delme  
uçlarını çözmek için tek ağızlı 41’lik anahtar 079003
Elmaslı karot  tipi delme uçlarını kolay sökmek  
için sökme tertibatı 180015
Delme ucu uzatması 200 mm 180155 R
Bilemetaşı  elmaslı delme uçları için 079012
Matkabın ayaklığını hizalamak için 
dairesel seviye, manyetik 182010 R
Toz emme tertibatı emici rotoru,  dıştan G ½  
bağlantı dişli, dıştan UNC 1¼ ve REMS Pull 2  
ve diğer uygun aspiratörler için bağlantı. 180160 R
Su emme tertibatı,  170 mm çapa kadar sulu delme  
çalışmaları için, contalı su toplama halkası,  
Ø 200 mm lastik disk ve tüm REMS delme  
sehpaları için bastırıcıdan oluşur. 183606 R
Lastik keçe Ø 200 mm, 10’lu set,   
suyu emme tertibatı için 183675 R10
REMS Pull 2 L / M,  kuru ve yaş aspiratör, EN 60335-2-69’a göre sağlığa zararlı  
tozları emmek için aspiratör ve toz giderici olarak sertifikalı, bakınız sayfa 322


