Elmas donanımlı
testere ile kanal
açma ve beton
kesme makinesi
REMS Krokodil 180 SR
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Kanal açma/kesme çalışması boyunca elmas donanımlı ayırıcı
diskin yüzeye tam oturması için destek plakasına sahiptir. Bu sistem
tozsuz, rahat, güvenli ve düzenli ilerleme için dizayn edilmiştir.
Çok fonksiyonlu elektronik. Hız regülatörü.
Patent EP başvurusu yapılmıştır.
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Kanal açma derinliği ≤ 61 mm
Kanal açma eni ≤ 62 mm
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REMS Krokodil 180 SR – Keskiyle kesmek
yerine kanal açmak için.
REMS Krokodil 180 SR beton, çelik beton, her türlü moloz, doğal taş, her türlü beton döşemede kuru kanal açmak ve kesip
ayırmak için kullanılan kompakt ve kullanışlı elmas donanımlı kanal açma ve kesip ayırma makinesidir. Örneğin beton,
betonarme, her türlü duvar ve doğal taş ve her türlü şapı kuru kertmeye ve kesip ayırmaya yarar. Kesilecek yüzeye tam oturan
kızak ve hareketli elmas donanımlı ayırıcı diskler tozsuz, güvenli ve düz kesimler sağlar. REMS Krokodil 180 SR kalorifer,
sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, klima ve soğutma tekniği alanlarında elektrik kablosu ve boruların döşenmesinde kanal
açmak için idealdir. Atölye ve sanayi için.
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Makine
Dayanıklı, güçlü üniversal motor 2000 W. Ayırıcı
disklerin tahrik milinin yük altında devri 4500 rpm.
PTC dirençle (Positive Temperature Coefficient) motor
indüktörünün sıcaklığı denetlenerek aşırı ısınmaya
karşı korunur. Sağlam, bakım gerektirmeyen dişli
grubu. Bağlantı hattı 5,7 m. Elektrik kesildiğinde tekrar
çalışmaya başlamaya karşı korumalı.
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Tekrar çalıştırma blokajlı dokunma tipi emniyetli şalter.
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Hız regülatörü (Patent EP 2 085 191)
Ayar için kullanılan takometreli devir ayar elektroniği,
devri yük altında da sabit tutar. Diskin dönme hızı,
matkap ucu bir engelle karşılaşana ve kritik değerin
altına düşüne kadar sabit bir değerde tutulur. Tahrik
motoru durur. Tahrik makinesinin yükü giderilmesi
sonucunda asıl dönme hızına geri dönülür ve bu sayede eski hızda tekrardan çalışılmasına imkan tanınır
(Patent EP 2 085 191). Avantajı: Kertme ve kesip ayırma hızı (yük altında devir) komple kertme ve kesip
ayırma işlemi boyunca korunarak yüksek kertme ve
kesip ayırma gücü elde edilir.
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Çok fonksiyonlu elektronik sistem, elmas donanımlı
ayırıcı disklerin malzemeye daha yumuşak girmesini
sağlayan yumuşak harekete geçirme düzenekli, ses
emisyonunu azaltmak ve motoru korumak için otomatik
rölanti devir sınırlandırmalı, motor ve dişli grubu için
aşırı yük koruması.
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Kompakt, pratik makine, sadece 8 kg. Sağlam,
şantiyede kullanıma uygun.
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Kanal açma/kesme çalışması boyunca elmas donanımlı ayırıcı diskin yüzeye tam oturması için destek
plakasına sahiptir. Bu sistem tozsuz, rahat, güvenli ve
düzenli ilerleme için dizayn edilmiştir.
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Malzemeye rahat giriş ve verimli ilerleme için 3 kat güç
aktaran kaldıraç etkisiyle şalterli pratik tutma kulpu.

1)

Sağlığa zararlı tozların toplanması ve imhasına ilişkin ulusal yönetmelikleri dikkate alın.
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Optimal çalışma pozisyonu ve ergonomik
çalışma için döndürülebilir kulp.
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Üniversal elmas donanımlı ayırıcı diskin kolay
değiştirilmesi kilitlenebilir tahrik miline sahiptir.
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İstenen kanal açma genişliğini elde etmek amacıyla
sabit bloğa disk ile vidalı farklı kalınlıklarda 7 ara
diskler sabit kanal açma genişlikleri sağlar.
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Kademesiz ayarlanabilir derinlik dayanağı.
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Toz emicinin bağlanması için gövdeye entegre
emme manşonu.
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Üniversal elmas donanımlı kesici diskler
Yüksek elmas oranına sahip, özel olarak geliştirilen
yüksek kaliteli elmaslı segmentler ve özel bileşimleri
sayesinde, çok iyi kertme/keserek ayırma veriminin
yanı sıra çok uzun kullanım süreleri de sağlanmaktadır.
EN 13236’ya göre metal ana gövde. REMS Krokodil
ve yabancı marka uygun makinelerde kullanılabilir.
Yuva deliği Ø 22, 23 mm.
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REMS Pull M
Kuru ve yaş aspiratör, M1) toz sınıfından sağlığa
zararlı tozların emilmesi için sertifikalı.

REMS Krokodil 180 SR: Rahat ve hızlı çalışma sağlar,
örneğin 500 mm uzunluğunda ve 61 mm derinliğinde
duvara sadece 34 saniyede kertik açar

Kanal açma derinliği ≤ 61 mm
Kanal açma eni ≤ 62 mm

REMS Krokodil 180 SR

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrikli elmas donanımlı kertme ve kesip ayırma
makinesi, hız ayarlı. Örneğin beton, betonarme, her türlü duvar, doğal taş ve her türlü şapa
kertik açmaya ve kesip ayırmaya yarar. Kertme derinliği ≤ 61 mm, kademesiz ayarlanabilir.
Kertme eni ≤ 62 mm, 3, 6, 10, 20 mm ara disklerle kademeli. Ø 22,2 mm tahrik milli makine,
EN 13236 uyarınca 1, 2 veya 3 elmas donanımlı kesici disk için, Ø ≤ 180 mm, bakım
gerektirmeyen dişli grubu, üniversal motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Yumuşak harekete
geçirme düzenekli, rölanti devir sınırlandırmalı ve aşırı yüke ve aşırı ısınmaya karşı korumalı.
Bağlantı hattı 5,7 m. Tekrar çalıştırma blokajlı dokunma tipi emniyetli şalter. Toz emici süpürgenin
kesildiğinde tekrar çalışmaya başlamaya karşı korumalı. Yük altında devir 4500 rpm. Aspiratörün/
Toz alıcının bağlanması için bağlantı manşonu. 13’lük anahtar. Dayanıklı çelik kutu içinde.
		
Art.-No. 185011 R220#




REMS üniversal elmas donanımlı kesici disk LS Turbo Ø 180 mm
lazer kaynaklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı,
hızlı kesimler ve sert metalleri kesmek için,
EN 13236’ya göre metal ana gövdeli		 Art.-No. 185026 R#



REMS üniversal elmas donanımlı ayırıcı disk LS H-P Ø 180 mm
Yüksek Performans, lazer kaynaklı, yüksek sıcaklığa dayanıklı,
hızlı kesimler ve son derece sert metalleri kesmek için,
uzun kullanım süresi, EN 13236’ya göre metal ana gövdeli.		 Art.-No. 185027 R#



Kertme keskisi
Kanal açıldıktan sonra kalan parçayı çıkarmak için		 Art.-No. 185024 R#



REMS Pull M Set
M2) toz sınıfına tabi sağlığa zararlı tozları emmek için süpürge ya da toz emici olarak
sertifikalıdır. Ekspozisyon sınır değeri/Çalışma yeri sınır değeri > 0,1 mg/m³, geçirgenlik
oranı ≤ %0,1. Anti statik sistemli. Elektronik hacimsel akım denetimi, emici hortum çapı
seçme şalteri, emici hortum bağlantı manşonu için tapa.
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REMS Pull M, anti statik sistemli: Elektrik iletme özelliği olan metal emme boruları, elektrik
iletme özellikli kulp, elektrik iletme özellikli emme hortumu uzatması E ve elektrik iletme özellikli
emme hortumu bağlantı manşonu sayesinde statik yüklenmeler topraklamalı süpürge üst
parçasına aktarılır.

		
Art.-No. 185501 R220#


Ürünlerimiz hakkinda daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
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M toz sınıfı güvenli aspiratör

Sağlığa zararlı tozların toplanması ve imhasına ilişkin ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

REMS Krokodil 180 SR Makine		
Art.-No. 185001 R220#
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