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Mikro darbe teknolojisine sahip elektrikli karot uçlu delme makinesi

 REMS PICUS DP
Su olmadan kuru delme için. Temiz, basit, hızlı, örn.
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Mikro-Impuls tekniği ile. Su olmadan kuru delme için. 

Temiz, basit, hızlı, örn. 200 mm çelik betonda Ø 62 mm sadece 5 dakika.



REMS Picus DP. Mikro-Impuls tekniği ile.  
Su olmadan kuru delme için. 

REMS Picus DP, mikro-impuls tekniğine sahip üniversal, kullanışlı elmas donanımlı karot tipi delme makinesidir. 

Su olmadan kur delme çalışmalarında manuel ya da delme sehpasıyla yönlendirilerek kullanılır. Aspiratör 

REMS Pull M ile birlikte tamamlanmış odalarda örn. oturma odası, ofis veya endüstriyel binalarda karot çıkarmak 

için ideal olarak uygundur. Betonarme yapılarda ≤ Ø 162 (200) mm, duvarlarda ve diğer yapılarda ≤ 202 mm 

çapla karot çıkarmak için. Büyük çalışma aralığı, düşük ağırlık ve kapatılıp açılabilen mikro-impuls tekniği 

makineyi kullanım ve kumanda etme alanında benzersiz kılar. Kompakt yapı türü sayesinde her yerde, dar 

alanlarda veya duvar kenarlarında dahi kullanıma elverişlidir. 2200 W dayanıklı ve güçlü üniversal motor hızlı 

çalışmaya olanak sağlar. Örneğin 62 mm çapında 200 mm betonarme karot sadece 5 dakikada çıkarılır. 

1  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 kenarlarında gerçek-

leştirilecek tüm uygulamalara elverişlidir.  

Birçok özellikle sert malzemeler için uygundur. 

Boru hatları ve kablo kanalları, havalandırma 

kanalları ve numune alımları için delik  

delmelerde.

2  Sağlam, şantiyede kullanıma uygun.  

Süper hafif, sadece 7 kg. 

3  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. 

4  REMS Pull M ve diğer uygun aspiratörler için 

bağlantılı toz emişine yönelik entegre emme  

rotoru. 

5  Tahrik makinesinin delme ayağı tertibatına  

tesis edilebilmesi için, Ø 60 mm çapında bir  

sıkıştırma kısmı ile donatılmıştır.

6  Sağlam ve güçlü 2200 W üniversal motor. 

7   Yük altında delme mili devri 880 ¹/dak.. 

8  Sağlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen 

dişli kutusu donanımı. Emniyet tipi kaydırmalı 

kavrama sistemi sayesinde bloke olma durumu 

güvenliği.  

9  Kilitlemeli dokunma tipi şalter. 

10  Start yüklenimi sınırlandırma tertibatı ile dona-

tılmış olan çok fonksiyonlu elektronik sayesin-

de makinenin başlama anında meydana gelen 

kuvvet oluşumları yumuşatılmıştır ve motorun 

korunması ile aynı zamanda ses emisyonunun 

azaltılması için, otomatik boş dönme/devir sı-

nırlandırma tertibatı ve aynı zamanda yükleni-

me uyum sağlayan devir kontrol tertibatı ile do-

natılmıştır.



11  UNC 1¼ dış ve G ½ iç delme ucu bağlantı  

paftaları.  

12 	 Mikro-Impuls	tekniği	 

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.

13 Kuru	elmas	donanımlı	karot	tipi	delme	uçları	LS	 

Mikro-Impuls tekniği için özel olarak geliştirilen 

kuru elmas donanımlı karot tipi su olmadan  

karot çıkarmak için lazer kaynaklı, yüksek ısıya 

dayanıklıdır, aksesuarlara bkz.

14 	 Delme	sehpası	tertibatı 

Tercihe göre REMS Simplex 2 veya REMS Titan 

delme sehpası kullanılabilir, aksesuarlara bkz.

15 EN	60335-2-69’a	göre	tozların	emilmesi 

Kuru delme sırasında oluşan sağlığa zararlı 

tozların emilmesi. Kuru delme sırasında  

REMS Pull için bağlantılı toz emme tertibatı 

emici rotoru ve diğer uygun aspiratörler  

aksesuar olarak temin edilebilir.

 16  Delme yardımı G ½ TDKB, sert metal duvar 

matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten delme  

tozunun emilmesine yöneliktir.

Aspiratör REMS Pull M ile birlikte tamamlanmış odalarda örn. oturma odası, ofis veya endüstriyel  

binalarda karot çıkarmak için ideal olarak uygundur.



Aksesuarlar
REMS Picus DP tahrik makinesi   Art.-No. 180003 R220   

Bölmeli çelik kutu   Art.-No. 180600 RDP   

Titan	delme	şablonu.		Yapılan delimleri tespit etmeye yarar.  

REMS Titan Karot sehpası için.  Art.-No. 183605 R  

M12	çakma	ankraj	boltu	için	sert	metalden	 

taş	burgusu	Ø	15	mm	SDS-plus  Art.-No. 079018  

Çakma	ankraj	boltu	M12,	50’lik	set,		beton için  Art.-No. 079005 R50  

Vurucu pim M12  Art.-No. 182050 R  

M12	genişleyen	ankraj	boltu	için	sert	metalden	 

taş	burgusu	Ø	20	mm	SDS-plus  Art.-No. 079019   

Genişleyen	ankraj	boltu	M12,	10’luk	set,		 

duvar için, tekrar kullanılabilir  Art.-No. 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.  Art.-No. 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.   Art.-No. 183607 R    

Titan	vakumlu	sabitleme	düzeneği,		⅜" hortum  

bağlantısı için nipelli kapak plakası ve zemin plakası  

için contadan oluşur.  Art.-No. 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.  Art.-No. 183670 R220    

Lazer	delik	ortası	göstericisi  Art.-No. 183604 R    

Delme	yardımı	G	½	TDKB	, sert metal duvar  

matkabı Ø 8 mm ile delinen delikten delme  

tozunun emilmesine yöneliktir  Art.-No. 180145 R    

Delme	yardımcısı	için	Ø	8	mm	sert	metalden	 

taş	burgusu  Art.-No. 079013    

Üniversal	elmas	donanımlı	karot	tipi	delme	 

uçlarını	çözmek	için	tek	ağızlı	41’lik	anahtar  Art.-No. 079003    

Elmaslı	karot		tipi delme uçlarını kolay sökmek  

için sökme tertibatı  Art.-No. 180015    



Aksesuarlar
Delme	ucu	uzatması	200	mm  Art.-No. 180155 R    

Bilemetaşı		elmaslı delme uçları için  Art.-No. 079012    

Matkabın ayaklığını hizalamak için 

dairesel	seviye,	 manyetik  Art.-No. 182010 R    

REMS	Titan.		Betonarme ve diğer malzemelerden 300 mm çapa kadar delim yapmak için sağlam, 

son derece dayanıklı karot sehpası. 45 dereceye kadar kademesiz olarak ayarlanabilir biçimde 

tasarlanmıştır. 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. 

  Art.-No. 183600 R    

REMS	Simplex	2.		202 mm çapa kadar delim yapmak için dayanıklı sağlam karot sehpası.  

6 mm’lik alyan başlı kalem anahtarına sahip delme sehpası, 19 ve 30 mm’lik tek ağızlı anahtar-

dan 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. 

  Art.-No. 183700 R    

REMS Pull M Set ,  ıslak ve kuru emici süpürge, EN 60335-2-69’a göre sağlığa zararlı  

tozları emmek için aspiratör ve toz giderici olarak sertifikalı. Toz sınıfı M.  

Ekspozisyon sınır değeri/Çalışma yeri sınır değeri > 0,1 mg/m³, geçirgenlik  

oranı ≤ %0,1.  Art.-No. 185501 R220   



Kaliteli kuru elmas donanımlı karot tipi delme uçları LS.  
Mikro-Impuls teknikli karot tipi delme makineleriyle  
kuru delmek için özeldir.

Farklı malzemeler çalışmalarında elle veya karot sehpasıyla yönlendirilerek üniversal kullanım sağlarlar. Standart UNC 1¼ iç diş bağlantılı, 

delme derinliği 320 mm. Özellikle Karot tipi delme işlemleri için geliştirilmiş olan yüksek kalitdedeki kesme uçları yüksek elmas oranları ve 

özel bileşimleri sayesinde, çok iyi delme verimi yanı sıra, çok uzun delme ucu ömürleri de sağlanmaktadır. Betonarme ile duvar yapılarında 

üniversal olarak kullanım için idealdir. Mikro-impuls tekniğine sahip REMS Picus DP tahrik makineleri ve dıştan UNC 1¼ bağlantı dişlisi olan 

diğer markaların uygun tahrik makineleri ile işletim. Boru tozlarının kuru delme sırasında boru boşluklarından güçlü bir şekilde emilmesi 

için REMS Pull M kullanın. Güvenlik aspiratörü REMS Pull M, M toz sınıfından sağlığa zararlı tozların emilmesi için sertifikalıdır.

Asfalt
Betonarme

Granit
Kireçli 
kum taşı

Kum taşı
Poroton

Mesela:

Duvar 
yapılarında

REMS	kuru	elmas	donanımlı	karot	tipi	delme	uçları	LS.	

Lazer kaynaklı, yüksek ısıya dayanıklı. Mikro-Impuls teknikli  

karot tipi delme makineleriyle kuru delmek için özeldir, örn. 

REMS Picus DP, manuel veya delme sehpalı. Her türlü malzeme 

için, kollay kullanım imkanı. Örneğin; beton, betonarme,  

her türlü duvar, doğal taş, asfalt ve farklı şap için. Bağlantı  

paftası UNC 1¼ dış çaplı olup, delme derinliği 320 mm dir.  

Karton kutu içerside.

Lazer	kaynaklı!	 
Yüksek	ısıya	dayanıklı!

Ø		×		delme	derinliği		×		bağlantı Art.-No.  

TDKB LS 32  ×  320  ×  UNC 1¼ 3 181500 R  

TDKB LS 42  ×  320  ×  UNC 1¼ 4 181502 R  

TDKB LS 52  ×  320  ×  UNC 1¼ 5 181504 R  

TDKB LS 62  ×  320  ×  UNC 1¼ 5 181506 R  

TDKB LS 72  ×  320  ×  UNC 1¼ 6 181508 R  

TDKB LS 82  ×  320  ×  UNC 1¼ 6 181510 R  

TDKB LS 92  ×  320  ×  UNC 1¼ 6 181512 R  

TDKB LS 102  ×  320  ×  UNC 1¼ 7 181514 R  

TDKB LS 112  ×  320  ×  UNC 1¼ 7 181516 R  

TDKB LS 122  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181532 R  

TDKB LS 127  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181518 R  

TDKB LS 132  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181520 R  

TDKB LS 142  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181522 R  

TDKB LS 152  ×  320  ×  UNC 1¼ 8 181524 R  

TDKB LS 162  ×  320  ×  UNC 1¼ 9 181526 R  

TDKB LS 182  ×  320  ×  UNC 1¼ 9 181528 R  

TDKB LS 202 ×  320  ×  UNC 1¼ 10 181530 R  
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REMS Picus DP
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 sehpalı. 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 multifonksi-

yonlu 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   

REMS	Picus	DP/Pull	M	Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, ürün no. 180016 R220  

ve REMS Pull M seti, ürün no. 185501 R220.

  Art.-No. 180034 R220   

REMS	Picus	DP	Set	Titan.	Alet ve duvar ve beton için sabitleme setine sahip  

REMS Picus DP Basic-Pack ve REMS Titan karot sehpası.

  Art.-No. 180035 R220   

REMS	Picus	DP	Set	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   

Ürünlerimiz sadece uzman satış  
noktalarında mevcuttur.

REMS	GmbH	&	Co	KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707- 0
Faks      +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de

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


