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REMS Secco 80 Set + REMS Detect W
Pro dobré klima v týmu
Schopnosti Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. 

Pro vysoušení prostorů, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysou-
šení betonu, zdiva, omítky, potěru.
REMS Detect W dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření 
vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdivu, sádře, dřevu.

Popis hráče Chladicí agregát s rotačním kompresorem a kondenzátorovým motorem 
230 V, 50  Hz, 1200 W, s automatickým systémem odmrazování horkým 
plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon ≤ 
80 l / 24  h, množství vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická řídicí jednotka s 
osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektronický vlhkoměr, počítač 
provozních hodin, počítač odběru proudu. Vzduchový filtr. V pevné skříni 
z ocelového plechu na pojízdném podstavci z ocelových trubek s velkými 
koly. REMS Detect W.

Hmotnost 54 kg

V týmu od 2016

Číslo trikotu 132X01 R220

Přestupní částka Kč 51 310,–

Kč 38 390,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H
Pro úplný přehled
Schopnosti Elektronický kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a 

analýze poškození. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem 
zvuku na SD-kartě s údajem o datu a čase. Pro trubky Ø 70 – 150 mm, 
kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory.

Popis hráče Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným 
displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB přípojkou, výstupem na video PAL/
NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevném 
plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostřikem vodou, 
ochranou proti oslnění, opěrkou. 2 m propojovací kabel od kontrolní 
jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240 V, 
50–60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, videokabel, v pevném kufru. 
Sada kamery a kabelu S-Color se speciální barevnou kamerou s vysokým 
rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a posuvným kabelem. Speciální 
barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysíla-
čem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, 
ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů.

Hmotnost Sada kamery a kabelu S-Color S-N 30 H 4,7 kg
Řídicí jednotka 1,3 kg

V týmu od 2017

Číslo trikotu 175304 R220

Přestupní částka Kč 97 100,–

Kč 75 390,–

REMS MINI-PRESS 22 V CHAMPIONS EDITION SUPER AKCE
Perfektní Pressing
Schopnosti Akumulátorový radiální lis s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spo-

jení Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisova-
cích kroužků. Otočné uchycení lisovacích kleští s auto matickým zajištěním.

Popis hráče Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W,  
s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pís-
tovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, 
bezpečnostní spínač. Integrovaná LED-pracovní svítilna. Akumulátor  
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. 
V kufru systému L-Boxx. 3 lisovací kleště Mini do 35 mm dle Vašeho výběru.

Hmotnost Pohonná jednotka bez aku 2.1 kg

V týmu od 2018

Číslo trikotu 578X12 R220 

Přestupní částka Kč 50 490,–

Kč 33 490,–
Kvalitní  

německý výrobek

SESTAVA HRÁČŮ

včetně

Samonivelační kamera.  

Vysílač pro detekci kamerových hlav.

Skutečně jednoruční radiální lisy!  

Univerzální do Ø 40 mm.

*V kufru systému L-Boxx.

Novinka*

Info

Info

Info

2,5 Ah



REMS Cento Set
Bude se vším hotov
Schopnosti Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8 – 115 

mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z 
nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8 – 108 mm. Pro ocelové trubky 
EN 10255 (DIN 2440) DN 10 – 100, Ø ¼ – 4", litinové trubky (SML) EN 877 
(DIN 19522) DN 50 – 100, plastové trubky SDR 11, tlouštky stěny s ≤ 10 
mm, Ø 10 – 110 mm, vrstvené trubky Ø 10 – 110 mm.

Popis hráče S převody, pracujícími bez údržby, osvědčeným univerzálním motorem  
230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Počet otáček 115 min-1. Vodicí válečky z kalené 
přesné ocelové trubky na trubky Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bezpečnostní 
nožní spínač. Očkový klíč. Řezné kolečko REMS Cu-INOX na trubky systé-
mů s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, mědi, uhlíkové ocelil.

Hmotnost 16,8 kg

V týmu od 2006

Číslo trikotu 845X02 R220

Přestupní částka Kč 33 610,–

Kč 28 790,–

Kvalitní  
německý výrobek

REMS Krokodil 180 SR Set
Ten je vypráší
Schopnosti Elektrická diamantová drážkovací, prořezávací a dělící bruska se Speed-

-Regulation. K drážkování a dělení, např. betonu, železo betonu, zdiva všeho 
druhu, přírodního kamene, mazaniny všeho druhu. Hloubka drážky ≤ 61 mm, 
plynule nastavitelná. Šířka drážky ≤ 62 mm, odstupňována distančními 
podložkami 3, 6, 10, 20 mm.

Popis hráče Pohonný stroj s pohonnou hřídelí Ø 22,2 mm, pro 1, 2 nebo 3 diamantové 
dělící kotouče dle EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s převody pracujícími bez údržby, 
univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkční elektronika s 
pozvolným rozběhem, omezením otáček naprázdno, pojistkou proti přetí-
žení, ochranou proti přehřátí. Přívodní vedení 5,7 m. Ochrana opětovného 
rozběhu při výpadku sítě. Bezpečnostní spínač s blokací opětovného 
zapnutí. Otáčky při zatížení 4500 min-1. Odsávací hrdlo k připojení vysavače 
/ odsavače prachu (např. REMS Pull M). Nástrčný klíč SW 13. 2 REMS 
univerzální diamantový dělící kotouč LS H-P Ø 180 mm.

Hmotnost 8,0 kg

V týmu od 2014

Číslo trikotu 185X03 R220

Přestupní částka Kč 31 580,–

Kč 23 690,–

Kvalitní  
německý výrobek

REMS sada lisovacích kleští 15-18-22-28-35
Uděláme to nepropustné
Schopnosti Set M pro systémy s lisovanými tvarovkami s lisovací konturou M, 

Set V pro systémy s lisovanými tvarovkami s lisovací konturou V.

Popis hráče Vysoce zatížitelné lisovací kleště 15, 18, 22, 28, 35 mm z pevné, houževna-
té, zvlášť tvrzené speciální oceli, v systémovém kufru L-Boxx.

Hmotnost 12,4 kg

V týmu od 2018

Číslo trikotu Set M    571161 R
Set V    571162 R

Přestupní částka Kč 20 700,–

Kč 14 490,–

REMS Multi-Push SLW Set
Vytvoří mohutný tlak
Schopnosti Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových 

zkoušek s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí 
vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování potrubních rozvodů, 
k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí 
stlačeného vzduchu, jako pneumatické čerpadlo k řízenému plnění nádob 
všeho druhu stlačeným vzduchem, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, a k provozu 
pneumatického nářadí ≤ 230 Nl/min.

Popis hráče Vstupní a řídicí jednotka. Pístový kompresor s klikovým pohonem, konden-
zátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný 
ocelový trubkový rám. Uzávěry vstupů a výstupů vody REMS Multi-Push. 2 
kusy sací/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadi-
covými šroubeními 1", s uzávěry. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 
1,5 m dlouhé, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením ½", k tlakové 
zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor / přípoj-
ky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", 
oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push a 
sacích/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez 
čistící a konzervační jednotky.  

Hmotnost 39,0 kg

V týmu od 2013

Číslo trikotu   115611 R220

Přestupní částka Kč 86 710,–

Kč 70 990,–

Kvalitní  
německý výrobek

Kvalitní  
německý výrobek

SESTAVA HRÁČŮ

včetně

včetně

Celou plochou doléhající dosedací plocha během 

celého procesu drážkování a dělení pro bezprašnou, 

bezpečnou práci. Multifunkční elektronika.

Jen jeden přístroj s více než 10 automaticky 

probíhajícími proplachovacími a tlakovými 

zkušebními programy.

Super rychle. Pravoúhle. Bez třísek. 

Bez vnějšího otřepu. Nasucho.

Novinka*

Info

Info

Info

Info



REMS Cobra 22 Set 16 + 22
Uvolní si každou cestu
Schopnosti Elektrický stroj na čištění trubek Ø 20 – 150 mm.

Popis hráče Pohonný stroj s ozubeným řemenem nevyžadujícím údržbu, kondenzátoro-
vý motor 230 C, 50 Hz, 750 W, pravý a levý chod, vodicí hadice. Ochranný 
vypínač (PRCD). 5 dělených spirál 16  ×  2,3 m ve spirálovém koši, přímý 
vrták 16, soudkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpo-
jování spirál 16, 5 spirálových dílů 22  ×  4,5 m ve spirálovém koši, přímý 
vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený křížový listový 
vrták 22/35, kolík na rozpojování spirál 22/32, 2 páry vodicích rukavic, kufr z 
ocelového plechu na každou sadu nářadí.

Hmotnost 23 kg

V týmu od 1994

Číslo trikotu 172012 R220

Přestupní částka Kč 50 320,–

Kč 35 990,–

Kvalitní  
německý výrobek

Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Akce platí do 15.07.2018.

REMS Tiger ANC SR Set
Ukáže zuby
Schopnosti Elektrická šavlová pila na trubky s regulací rychlosti (Speed Regulation – 

SR) pro snadné, rychlé, pravoúhlé řezání s vodícím držákem a k řezání 
volně z ruky.

Popis hráče Pohonná jednotka s přímou rukojetí, proti vodě a prachu chráněným osci-
lačním pohonem nevyžadujícím údržbu, s všestranně v jehlových ložiscích 
uloženým klikovým ústrojím (ANC), pevně nastaveným orbitálním pohybem, 
výkonným univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, bezpečnostním 
dotykovým spínačem. Plynulá elektronická regulace počtu zdvihů od 700 do 
2200 min-1 s pozvolným rozběhem, tachogenerátorem, kontrolou teploty a 
ochranou proti zablokování. Univerzální upínka pilového listu. Šestihranný 
klíč. Vodicí držák do 2". 2 kusy speciálních pilových listů REMS 2"/140-3,2.

Hmotnost  3,1 kg

V týmu od  2002

Číslo trikotu  560026 R220

Přestupní částka Kč 18 160,–

Kč 15 290,–

Kvalitní  
německý výrobek

REMS Frigo 2 Set
Zchladí každého soupeře
Schopnosti Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. 

Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm.

Popis hráče Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2 upínací 
pásky, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro Ø 
¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu.

Hmotnost  22,3 kg

V týmu od  2001

Číslo trikotu  131011 R220

Přestupní částka Kč 36 540,–

Kč 28 990,–

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan
Provrtá se skrz každou zeď
Schopnosti Elektrická diamantová jádrová vrtačka s regulací rychlosti. Pro jádrová 

vrtání v betonu, železobetonu do ≤ Ø 162 (200) mm, zdivu a dalších ma-
teriálech do ≤ Ø 250 mm. K vrtání jak nasucho tak i s výplachem, vedené 
ručně nebo s vrtacím stojanem.

Popis hráče Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1¼ pro vrtací korunku, 
uvnitř G ½, 2-stupňovou převodovkou nevyžadující údržbu, s bezpečnostní 
kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. 
Plynulá elektronická regulace otáček 200 min-1 až 500 min-1 (1. rychlost) 
resp. 500 min-1 až 1200 min-1 (2. rychlost), ochrana proti přehřátí. Víceúče-
lová elektronika s pozvolným rozběhem, omezením volnoběžných otáček, 
pojistkou proti přetížení, ochranou proti zablokování. Dotykový spínač s 
aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Zařízení na přívod vody s na-
stavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průtoku 
vody a hadicovou přípojkou ½". Protisměrný držák. Sada distančních dílů. 
Jednostranný klíč SW 32. Vrtací stojan REMS Titan včetně upevňovací 
sady pro zdivo a beton. Univerzálními diamantovými jádrovými  
vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82,  132 mm.

Hmotnost Pohonný stroj 6,4 kg 
Vrtací stojan 19,6 kg

V týmu od 2010

Číslo trikotu 183023 R220

Přestupní částka Kč 75 380,–

Kč 63 690,–

Kvalitní  
německý výrobek

Kvalitní  
německý výrobek

SESTAVA HRÁČŮ

Super rychle do 2".

Info

Info

Info

Info



A TO JEŠTĚ   

      NAVRCH K TOMU!

Všechny informace a podmínky k dodatečným produktům: 

HTTPS://PROMOTION.REMS.DE

Podmínky účasti: 
Zakoupíte v období od 14. května do 15. července 2018 jeden nebo více výrobků naší VOLBY VÍTĚZŮ. Od nákupu netto Kč 5 500,– obdržíte fotbalový 
míč REMS, od netto Kč 26 500,– obdržíte chladící box do auta a od netto Kč 67 500,– lednici jako přídavek ke zboží zdarma. Předložte kopie Vašich 
faktur do 15. srpna 2018 na https://promotion.rems.de a my zašleme Váš dárek na konci akce zdarma přímo k Vám. 

 Podmínky účasti:  

 Zakoupíte v období od 14. května do 15. července 2018  

 jeden nebo více výrobků naší VOLBY VÍTĚZŮ.  

* podobné zobrazení

Fotbalový míč
za nákup v hodnotě netto od 

Kč 5 500,–

Lednice*
za nákup v hodnotě netto od 

XXXXXX R#Kč 67 500,–

Chladící box 
do auta*
za nákup v hodnotě netto od 

Kč 26 500,–



GÖCZE00 · Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2018 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Akce platí do 15.07.2018.
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Prodej pouze přes odborné prodejce.


