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REMS Cento Set
Bude so všetkým hotový
Schopnosti Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8 – 115 

mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami 
z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8 – 108 mm. Pre oceľové 
rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø ¼ – 4 ", liatinové rúrky (SML) EN 
877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 
mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", vrstvené rúrky Ø 10 – 110 mm.

Popis hráča S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 
230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min-1. Vodiace valčeky z kale-
nej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bezpečnostný 
nožný spínač. Očkovy kľúč. Rezné koliesko REMS Cu-INOX na rúrky systé-
mov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele.

Hmotnosť 16,8 kg

V tíme od 2006

Číslo trička 845X02 R220

Prestupová čiastka  

Kvalitný
nemecký výrobok

REMS Krokodil 180 SR Set
Ten ich vypráši
Schopnosti Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúska s elektronickou regulá-

ciou rýchlosti (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, 
železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny 
všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky 
≤ 62 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm.

Popis hráča Pohonný stroj s pohonnou hriadeľov Ø 22,2 mm, pre 1, 2 alebo 3 diaman-
tové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s prevodmi pracujúcimi 
bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkčná 
elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, 
poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodne vedenie 
5,7 m. Ochrana opätovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný 
spínač s blokovaním opätovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 4500 min-1. 
Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS 
Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. 2 REMS univerzálny diamantový deliaci 
kotúč LS H-P Ø 180 mm.

Hmotnosť 8,0 kg

V tíme od 2014

Číslo trička 185X03 R220

Prestupová čiastka  

Kvalitný
nemecký výrobok

REMS sada lisovacích klieští 15-18-22-28-35
Urobíme to nepriepustné
Schopnosti Set M pre systémy s lisovanými tvarovkami s lisovacou kontúrou M, 

Set V pre systémy s lisovanými tvarovkami s lisovacou kontúrou V.

Popis hráča Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte 15, 18, 22, 28, 35 mm z pevnej, 
 húževnatej, zvlášť tvrdenej špeciálnej ocele, v systémovom kufri L-Boxx.

Hmotnosť 12,4 kg

V tíme od 2018

Číslo trička Set M    571161 R
Set V    571162 R

Prestupová čiastka  

REMS Multi-Push SLW Set
Vytvorí mohutný tlak
Schopnosti Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových 

skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zme-
sou vody a vzduchu, dezinfi kovanie, čistenie, konzervovanie potrubných 
rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob 
pomocou stlačeného vzduchu, ako pneumatické čerpadlo k riadenému plne-
niu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 
psi, a k prevádzke pneumatického náradia ≤ 230 Nl / min.

Popis hráča Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, 
kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). 
Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS 
Multi-Push. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1 ", s tkaninovou vložkou, 
1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na 
stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlhej, s rýchlospojkou DN 5 a hadicovým 
šróbením ½“, k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Navyše s 
hydropneumatickým vodným čerpadlom a 1 kusom vysokotlakovej hadice 
1/2 ", 1,5 m dlhej, s hadicovými šróbeniami ½", s uzávermi, na vykonávanie 
tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. Spojovacej 
hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a 
hadicovým šróbením 1 ", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov 
vody z REMS Multi-Push a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez 
dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky.

Hmotnosť 39,0 kg

V tíme od 2013

Číslo trička  115611 R220

Prestupová čiastka  

Kvalitný
nemecký výrobok

Kvalitný
nemecký výrobok

ZOSTAVA HRÁČOV

nemecký výrobok

Kvalitný
nemecký výrobok

vrátane

vrátane

Celou plochou doliehajúca dosadacia plocha počas 

celého procesu drážkovania a delenia pre bezprašnú, 

bezpečnú prácu. Multifunkčná elektronika.

Viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi 

preplachovacími a tlakovými skúšobnými 

programami.

Super rýchlo. Pravouhlé. Bez triesok. 

Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

Novinka*

Info

Info

Info

Info



REMS Secco 80 Set + REMS Detect W
Pre dobrú klímu v tíme
Schopnosti Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. 

Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre 
vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. 
REMS Detect W dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu 
vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.

Popis hráča Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 
230V, 50 Hz, 1200 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim 
plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon ≤ 80 
l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s 
osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač 
prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový fi lter. V pevnej 
skrini z oceľového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s 
veľkými kolesami. REMS Detect W.

Hmotnosť 54 kg

V tíme od 2016

Číslo trička 132X01 R220

Prestupová čiastka  

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H
Pre úplný prehľad
Schopnosti Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii 

a analýze poškodenia. Dokumentácia snímok a videozáznamov so zázna-
mom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Pre rúrky Ø 70 – 150 
mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.

Popis hráča Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7 "TFT-LCD farebným 
displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL 
/ NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom 
plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, 
ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej 
jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 
50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. 
Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým 
rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom. Špeciálna 
farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysie-
lačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 
mm, ohybného, v navíjacom bubne s elektronickým počítaním metrov.

Hmotnosť Súprava kamery a kábla S-Color S-N 30 H 4,7 kg
Kontrolná jednotka 1,3 kg

V tíme od 2017

Číslo trička 175304 R220

Prestupová čiastka  

REMS MINI-PRESS 22 V CHAMPIONS EDITION SUPER AKCIA
Perfektné stlačenie
Schopnosti Akumulátorový radiálny lis s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov 

Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1¼ ". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisova-
cích krúžkov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. 

Popis hráča Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s 
vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým 
piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým 
systémom, bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svietidlo. 
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 
70 W. V kufri systému L-Boxx. 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe 
Vášho výberu.

Hmotnosť Pohonná jednotka bez aku 2.1 kg

V tíme od 2018

Číslo trička 578X12 R220 

Prestupová čiastka  

ZOSTAVA HRÁČOV

vrátanevrátane

Kvalitný
nemecký výrobok

2,5 Ah

Samonivelačná kamera. 

Vysielač pre detekciu kamerových hláv.

Skutočne jednoručné radiálne lisy! 

 Univerzálny do Ø 40 mm. 

* V kufri systému L-Boxx.

InfoInfo

Info

Info

Novinka*



REMS Cobra 22 Set 16 + 22
Uvoľní si každú cestu
Schopnosti Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20 – 150 mm.

Popis hráča Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzá-
torový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. 
Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 × 2,3 m v špirálovom koši, 
priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na 
rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, 
priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený krížový 
listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich 
rukavíc, kufor z oceľového plechu na každú sadu náradia.

Hmotnosť 23 kg

V tíme od 1994

Číslo trička 172012 R220

Prestupová čiastka  

Kvalitný
nemecký výrobok

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 15.07.2018.

REMS Tiger ANC SR Set
Ukáže zuby
Schopnosti Elektrická šabľová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation – 

SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie 
voľne z ruky.

Popis hráča Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným 
oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložis-
kách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitál-
nym pohybem, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 
W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia 
počtu zdvihov od 700 do 2200 min-1 s pozvoľným rozbehom, tachogenerá-
torom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka 
pílového listu. Šesťhranný kľuč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych 
pílových listov REMS 2"/140-3,2.

Hmotnosť 3,1 kg

V tíme od  2002

Číslo trička  560026 R220

Prestupová čiastka  

Kvalitný
nemecký výrobok

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 15.07.2018.

REMS Frigo 2 Set
Schladí každého súpera
Schopnosti Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na 

oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 

Popis hráča Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie 
pásky, 2 LCD-digitálne teplomery, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre 
Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu.

Hmotnosť  22,3 kg

V tíme od  2001

Číslo trička  131011 R220

Prestupová čiastka  

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
Prevŕta sa cez každú stenu
Schopnosti Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové 

vŕtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 162 (200) mm, murive a iných materi-
álov do ≤ Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne 
alebo s vŕtacím stojanom.

Popis hráča Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtaciu 
korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, 
s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 
50 – 60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min-1

až 500 min-1 (1. rýchlosť) resp. 500 min-1 až 1200 min-1 (2. rýchlosť), 
ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, 
obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou 
proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač 
(PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom 
a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou 
½". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľuč SW 32. 
Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. 
Univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB 
Ø 62, 82, 132 mm.

Hmotnosť Pohonný stroj 6,4 kg 
Vŕtací stojan 19,6 kg

V tíme od 2010

Číslo trička 183023 R220

Prestupová čiastka  

Kvalitný
nemecký výrobok

Kvalitný
nemecký výrobok

ZOSTAVA HRÁČOV

KvalitnýKvalitný

nemecký výrobok

Kvalitný

Super rýchlo do 2". 

Info

Info

Info

Info



A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

   NAVYŠE K TOMU!

Všetky informácie a podmienky k dodatočným produktom: 

HTTPS://PROMOTION.REMS.DE

Podmienky účasti: Podmienky účasti: 
Zakúpite v období od 14. mája do 15. júla 2018 jeden alebo viac výrobkov našej VOĽBY VÍŤAZOV. Od nákupu netto 220,– € obdržíte futbalovú 
loptu REMS, od netto 1 100,– € obdržíte chladiaci box do auta a od netto 2 700,– € chladničku ako prídavok k tovaru zdarma. Predložte kópie Vašich 
faktúr do 15. augusta 2018 na https://promotion.rems.de a my pošleme Váš darček na konci akcie zadarmo priamo k Vám. 

A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
A TO EŠTE 
 Zakúpite v období od 14. mája 

 do 15. júla 2018 jeden alebo viac 

 výrobkov našej VOĽBY VÍŤAZOV.

* podobné zobrazenie

Futbalová lopta
Pre nákup v hodnote netto od 

€ 220,–

Chladnička*

Pre nákup v hodnote netto od 

XXXXXX R#€ 2 700,–

Chladiaci 
box do auta*

Pre nákup v hodnote netto od 

€ 1 100,–
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REMS sada lisovacích klieští 15-18-22-28-35

REMS Tiger ANC SR Set

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

REMS Secco 80 Set

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

REMS Multi-Push SLW Set

REMS Frigo 2 Set

REMS Mini-Press 22 V CHAMPIONS EDITION

REMS Krokodil 180 SR Set

REMS Cobra 22 Set 16 + 22
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