Diamentowa wyci
narka szczelinowa i
szlifierko-przecinarka

REMS Krokodil 180 SR
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for Professionals

Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdo
wania i cięcia zapewniająca kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz
tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy, równomierny posuw.
Wielofunkcyjna elektronika. Układ Speed-Regulation.
Zgłoszona do Europejskiego Urzędu Patentowego!
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Głębokość szczeliny ≤ 61 mm
Szerokość szczeliny ≤ 62 mm
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REMS Krokodil 180 SR – wycinanie szczelin
zamiast dłutowania.
REMS Krokodil 180 SR to kompaktowa, poręczna diamentowa wycinarka szczelin i szlifierko-przecinarka do wycinania
bruzd i cięcia na sucho, np. betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju
jastrychu. Przylegające na całej powierzchni sanie i ruchome tarcze diamentowe zapewniają bezpyłowe, bezpieczne
nacinanie i lekki, prosty posuw. REMS Krokodil 180 SR to idealne narzędzie do wycinania bruzd pozwalających na
ułożenie rur oraz przewodów elektrycznych w instalacjach grzewczych, sanitarnych, elektrycznych, techniki chłodzenia
i klimatyzacji. Do warsztatu i zastosowań przemysłowych.
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Napęd
Wytrzymały, mocny uniwersalny silnik 2000 W.
Prędkość obrotowa pod obciążeniem wału napędowego
tarcz tnących 4500 min-1. Ochrona przed przegrzaniem
w postaci układu monitorowania temperatury uzwoje
nia wzbudzenia silnika przy użyciu termistorów PTC
(Positive Temperature Coefficient). Stabilna, bezobsłu
gowa przekładnia. Przewód podłączeniowy 5,7 m.
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
w razie przerwy w dopływie prądu.
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Impulsowy wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą
włączenia.
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Układ Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości
obrotowej utrzymuje również pod obciążeniem wybra
ną prędkość obrotową na stałym poziomie. Prędkość
obrotowa tarczy tnącej jest utrzymywana do momentu,
aż ta trafi na opór i prędkość spadnie poniżej wartości
krytycznej. Silnik napędu się zatrzymuje. Po ponow
nym odciążeniu jednostki napędowej zostaje przywró
cona zadana prędkość obrotowa, dzięki czemu błyska
wicznie można pracować dalej z zadaną prędkością
obrotową (Patent EP 2 085 191). Zaleta: Prędkość
wycinania/cięcia (prędkość obrotowa pod obciąże
niem) pozostaje zachowana podczas całego procesu
wycinania i cięcia, zapewniając tym samym wysoką
wydajność wycinania i cięcia.

4

Wielofunkcyjna elektronika
Z ograniczeniem prądu rozruchowego zapewniająca
łagodny rozruch i precyzyjne zagłębienie diamentowej
tarczy tnącej, z automatycznym ograniczeniem pręd
kości obrotowej biegu jałowego w celu zmniejszenia
hałasu i oszczędności silnika oraz zabezpieczeniem
przed przeciążeniem chroniącym silnik i przekładnię.
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Kompaktowa, poręczna jednostka napędowa,
tylko 8 kg. Solidna konstrukcja odpowiednia do pracy
na placu budowy.
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Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas
całego procesu bruzdowania i cięcia zapewniająca
kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz
tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy,
równomierny posuw.
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Z praktycznym uchwytem z włącznikiem z potrójnym
przełożeniem siły dźwigni zapewniającym łatwe
zagłębienie i efektywny posuw.
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Odchylany uchwyt do trzymania zapewniający opty
malną pozycję roboczą i ergonomiczny sposób pracy.
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Blokada wału napędowego pozwala na łatwą wymianę
uniwersalnych diamentowych tarcz tnących.
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7 podkładek dystansowych o różnej grubości, zgodnie
z wybraną szerokością szczeliny z tarczami tnącymi
skręcone w jeden stabilny blok, zapewniają niezmienną
szerokość szczeliny.
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Regulowany płynnie ogranicznik głębokości.
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Zintegrowany w obudowie króciec odsysający do
podłączenia odpylacza.
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Uniwersalne diamentowe tarcze tnące
Specjalna konstrukcja wysokiej jakości segmentów
diamentowych o wysokiej zawartości diamentu oraz
specjalne spoiwo zapewniają wysoką wydajność
wycinania/cięcia oraz wyjątkowo długą żywotność
Metalowy korpus wg EN 13236. Do REMS Krokodil
oraz do odpowiednich jednostek napędowych innych
producentów. Otwór mocujący Ø 22, 23 mm.
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REMS Pull M
odkurzacz do pracy na sucho i mokro, certyfikowany,
do odsysania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia
klasy M1).
REMS Krokodil 180 SR: Łatwa, szybka praca,
np. do wycięcia szczeliny w murze o długości 500 mm,
o głębokości 61 mm, potrzeba zaledwie 34 s.

Przestrzegać krajowych przepisów w zakresie przechwytywania i usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

Głębokość szczeliny ≤ 61 mm
Szerokość szczeliny ≤ 62 mm

REMS Krokodil 180 SR

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko
-przecinarka z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Do betonu, żelbetu, wszelkiego
rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość bruzdy 61 mm,
płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6,
10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1, 2 lub 3 diamentowych
tarcz tnących wg EN 13236, Ø ≤ 180 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią, uniwersal
nym silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem,
ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem,
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podłączeniowy 5,7 m. Bezpieczny wyłącznik
impulsowy z blokadą włączenia. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy
w dopływie prądu. Prędkość obrotowa pod obciążeniem 4500 min-1. Króciec odsysający do podłą
czenia odkurzacza/odpylacza. Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej stalowej skrzynce z blachy.
		
Nr art. 185011 R220#




REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS Turbo Ø 180 mm
spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę,
przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia szczególnie
twardych materiałów, z metalowym korpusem wg EN 13236		 Nr art. 185026 R#



REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm
High-Performance, spawana laserowo, odporna na wysoką
temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia
wyjątkowo twardych materiałów, charakteryzująca się długą
żywotnością, z metalowym korpusem wg EN 13236.		 Nr art. 185027 R#



Dłuto do usuwania mostków po wycinaniu szczelin		 Nr art. 185024 R#



REMS Pull M Set

Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia
klasy M2). Wartość graniczna ekspozycji/wartość graniczna na stanowisku pracy > 0,1 mg/m³,
stopień przepuszczalności ≤ 0,1 %. Z systemem antystatycznym. Elektroniczna kontrola
natężenia przepływu, przełącznik selekcyjny średnicy węża ssącego, zatyczka do króćca
podłączeniowego węża ssącego. REMS Pull M z systemem antystatycznym: Ładunki elektro
statyczne są odprowadzane poprzez przewodzące elektrycznie metalowe rury ssące, prze
wodzącą elektrycznie rękojeść E, przewodzący elektrycznie wąż ssący E, przewodzący elektry
cznie przedłużacz węża ssącego E oraz przewodzący elektrycznie króciec podłączeniowy
węża ssącego do uziemionej górnej części odkurzacza.
		
Nr art. 185501 R220#


Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
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Odkurzacz do pyłów klasy M

Przestrzegać krajowych przepisów w zakresie przechwytywania i usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

REMS Krokodil 180 SR jednostka napędowa		
Nr art. 185001 R220#
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