Gyémánt horonymaró és daraboló

REMS Krokodil 180 SR
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Teljes felületen felfekvő tartólemez, a teljes vágásbiztonsági
folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bevágásához
a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és
egyenletes előtoláshoz. Multifunkciós elektronikával.
Speed-Regulation. Bejelentett EP szabadalom.
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Horony mélysége ≤ 61 mm
Horony széllessége ≤ 62 mm
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REMS Krokodil 180 SR – horonyolni vésés helyett.
REMS Krokodil 180 SR kompakt, könnyen kezelhető gyémánt horonyoló és vágó berendezés, horonyoláshoz és vágáshoz
szárazon, pl. betonba, vasbetonba, falazat minden fajtájába, természetes kőzetbe, esztrich minden fajtájába. Teljes felületen
felfekvő tartólemez, a teljes vágásbiztonsági folyamat során a gyémánt bontótárcsák vezetett bevágásához a pormentes,
biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz. REMS Krokodil 180 SR ezért ideális a horonyoláshoz,
az instalációs csövek, elektromos vezetékek a fűttés, az elektro instalációs illetve klíma és hűttő- és fűttőrendszerek
technikájához. A kereskedelembe és iparba.
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Meghajtás
Robusztus, nagyteljesítményű univerzális motor
2000 W. A horonyoló görgők meghajó tengelyének
üresmenetben a fordulatszáma 4500 min-1. Túlmele
gedés elleni védelem, a motor a PTC (Positive Temperature Coefficient). Ellenállás folyamatos hömérséklet
megfigyelésnek köszönhetöen. Stabil, karbantartás
nélkül dolgozó hajtómű. Vezeték 5,7 m. Áramkiesés
esetében védelem az önindulás ellen.

2

Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás
elleni zárral.
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Speed-Regulation (Szabadalom EP 2 085 191)
A rendszer tacho fordulatszám vezérlő elektronikát
hazsnálnak a tordulatszám állandó még a terhelés
alatt is. A vágókorong fordulatszámát a berendezés
az előírt értéken tartja addig, amíg az ellenállásba nem
ütközik, és a kritikus érték alá nem csökken. A hajtómotor állva marad. Amikor a meghajtógép újra tehermentesítődik, a berendezés ismét az előírt fordulatszámon működik, így azon a fordulatszámon lehet
folytatni a munkát (Szabadalom EP 2 085 191). Előny:
A horonyolás és vágási sebesség (a terhelés alatt is
magas fordulatszám) a teljes munkafolyamat alatt
egyenletes marad a nagy teljesítmény érdekében.
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Multifunkciós elektronika induló áramkorlátozással a
zökkenésmentesebb indulás és a gyémánt vágókorongok könnyeb elmerülésének érdekében, automatikus
fordulatszámkorlátozás, a zajt is csökkenti, a motor
túlterhelése ellni védelmében biztonsági kapcsolóval.
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Kompakt, könnyen kezelhető meghajtógép, csak 8 kg.
Robusztus, megfelelő az építkezésekre.
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Teljes felületen felfekvő tartólemez a teljes vágási/
bontási folyamat során a gyémánt bontótárcsák
vezetett bemerítéséhez, a pormentes, biztos munkavégzéshez, valamint a könnyű és egyenletes előtoláshoz.
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Praktikus fogyantyúval 3 fokozatú kapcsolóval a gép
tengelyével párhuzamosan vagy arra merőlegesen
állítható.

Ügyeljen a nemzeti elöírásokra az egészséget károsító por eltávolítás esetében.
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Kihajtható tartófogantyú az optimális munka
végzéshez.
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Reteszelhető hajtótengely az univerzális
gyémánt darabolótárcsa egyszerű cseréjéhez
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7 távtartó, különböző vastagságú, a szükséges
horonyszéllesség beállításához összecsavarozható
a horonyoló görgőkkel egységes szilárd blokkba,
egy konstans horony széllességbe.
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Folyamatosan állíható vágási mélységszint.
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Beépített torokkal, melyet a porelszívó
beredezéshez lehet kapcsolni.
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Univerzális gyémánt darabolókorongok
Speciálisan kifejlesztett, nagyon minőséges gyémánt
szegmens, magas gyémántadalékkal és speciális
kötőanyaggal, a kiváló teljesítményért/ darabolásért
és a különösen hosszú élettartamért. Vas alaptest
a EN 13236 norma szerint. A REMS Krokodílhoz és
más gyártók gépeihez.
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REMS Pull M
Száraz és nedves porszívó, hitelesítve mint az
egészséget károsító porelszívó M porosztály1).

REMS Krokodil 180 SR: Egyszerű, gyors munka,
pl. horonyolás falazatba 500 mm hosszú,
61 mm mély, csak 34 s

Horony mélysége ≤ 61 mm
Horony széllessége ≤ 62 mm

REMS Krokodil 180 SR

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektromos gyémánt horonyoló és vágó, speed regulációs
rendszerrel a betonba való vágáshoz, vasbetonba, mindenféle falazatba, kövezetbe. A horony
mélysége 61 mm, folyamatosra beállítható. A horony széllessége ≤ 62 mm, beosztással ellátott
tartókkal 3, 6, 10, 20 mm. A meghajtógép meghajtó tengellyel Ø 22,2 mm, 1, 2 vagy 3 gyémánt
vágókorong az EN 13236, Ø ≤ 180 mm szerint, karbantatrás nélkül dolgozik, univerzális motor
230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkciós elektronika finom indíttással, üresjárati fordulatszám
korlátozással, túlterhelés elleni védelem. Vezeték 5,7 m. Biztonsági nyomókapcsoló vissza
kapcsolás elleni zárral. Áramkiesés esetében védelem az önindulás ellen. Terhelés alatti fordulatszám 4500 min-1. Szívótorok, melyre porszívó/ porelszívó kapcsolható. SW 13 kulccsal.
Stabil acéllemez dobozban.
		
Cikk-sz. 185011 R220#




REMS univerzális gyémánt vágótárcsa LS Turbo Ø 180 mm
lézerrel hegesztett, ellenáll a magas hömérsékletnek,
a gyors vágáshoz a kemény anyagokba való vágáshoz,
vas alappal EN 13236 norma szerint EN 13236		 Cikk-sz. 185026 R#



REMS univerzáleis gyémánt vágótárcsa LS H-P Ø 180 mm
High-Performance, lézerrel hegesztett, magas hömérsékleteknek
ellenálló, a gyors vágáshoz, az igazán kemény alapanyagokba hosszú
élettartam, vas alaplappal EN 13236 norma szerint.		 Cikk-sz. 185027 R#



Véső horony
a vésés utáni köztelsfal eltávolítására		 Cikk-sz. 185024 R#



REMS Pull M Set
Hitelesítve mint az egészséget veszélyeztető por porelszívója, M porosztályú az EN 60335-2-692)
norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/ a munketerület expozíciós értéke
> 0,11 mg/m³ átengedöképesség ≤ 0,1 %. Antistatikus rendszerrel. Elektronikus levegőmenynyiség figyelő, kapcsoló a szívócső átméröjének megfelelően.

REMS Pull M antistatikus rendszerrel: Az elektromos feszültség el van vezetve az elektromos
vezető közvetítésével, fém szívócső, elektromos vezető E fogantyú, elektromos vezető E hos�szabbító, elektromos vezető torok mely a porelszívó felső részébe vezeti az elektromosságot.
		
Cikk-sz. 185501 R220#



Árusítás csak a szakkereskedelmen
keresztül.
REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
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Biztonsági porelszivó M porosztály

Ügyeljen a nemzeti elöírásokra az egészséget károsító por eltávolítás esetében.

REMS Krokodil 180 SR meghajtógép		
Cikk-sz. 185001 R220#
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