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REMS Picus S2 / 3,5 Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj

Výkonný, robustní jádrový vrtací stroj k jádrovému 
vrtání, např. v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, 
přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu. 
Vrtání na sucho nebo na mokro s vrtacím stojanem. 
Pro řemeslo a průmysl.
Beton, železobeton, zdivo a jiné  Ø 40 – 300 mm
Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS, 
také pro vhodné pohonné stroje jiných výrobců, 
viz. str. 230 – 231.

REMS Picus S2/3,5 – Jádrové vrtání namísto 
vysekávání. Jednoduché, rychlé, bez vibrací. 
Univerzální použití
Univerzální pohonná jednotka k vrtání na sucho nebo na mokro s výplachem, 
ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Všude použitelná, v úzkých rozích, 
při stěnách. Extremně mnohostranná a výkonná, např. k vrtání do železobetonu, 
zdiva a dalších materiálů. Pro průchodky potrubních a kabelových vedení, 
 vzduchové kanály, zkušební jádrové vrty.

Výhoda systému
Pouze jeden druh univerzálních diamantových vrtacích korunek pro všechny 
pohonné stroje REMS Picus a vhodné pohonné stroje jiných výrobců. 
Proto jedno duché, nákladově výhodné skladování. Záměna není možná. 

Konstrukce
Kompaktní, snadno ovladatelné pohonné stroje k jádrovému vrtání bez vibrací, 
s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 1¼ vnějším. Kroužek k snadnému 
uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky. 
Kompaktní, robustní, vhodný na stavby. Hmotnost jen 14,4 kg. Jednoduchá, 
 rychlá práce, např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 2 min. Deska pohonu 
pro rychloupnutí na vrtacím stojanu. Zařízení na přívod vody k vrtání na mokro, 
s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průchodu 
vody a hadicovou přípojkou ½".  

Pohon
Robustní, výkonný 3420 W univerzální motor. Stabilní 2-stupňové převody, 
pracující bez údržby, k volbě optimálních otáček odpovídajících vrtanému průměru. 
Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min-1, 760 min-1. Ochrana blokace díky 
bezpečnostní kluzné spojce. Kolébkový  spínač. Přívodní vedení s integrovaným 
osobním ochranným spínačem (PRCD).

Multifunkční elektronika
Multifunkční elektronika s omezením rozběhového proudu k jemnému plynulému 
rozběhu pro citlivé navrtání, automatickému omezení otáček na prázdno pro 
redukci hluku a šetrnou ochranu motoru, jištění proti přetížení a ochranu blokace 
pro motor a převody.  

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky
Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo 
s vrtacím stojanem. Volitelně REMS univerzální diamantové jádrové vrtací korun-
ky, induktivně pájené, s možným opětovným osazením nebo REMS univerzální 
diamantové jádrové vrtací korunky LS, svařované laserem, odolné proti vysokým 
teplotám (strana 230 – 231). Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 
420 mm. Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým 
podílem diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště 
vysokou dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu. 
Adaptér pro použtí univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek 
REMS ve vhodných pohonných strojích jiných výrobců, jako příslušenství. Kroužek 
k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové vrtací 
korunky, jako příslušenství.

Vrtací stojan REMS Titan
Robustní, obzvláště stabilní vrtací stojan k jádrovému vrtání v železobetonu 
aj. materiálech do Ø 300 mm. Pro vysoké nároky. Vrtací sloup ze 4-hranného 
přesného ocelového profi lu /   50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného □/   50 mm, pevného v ohybu a krutu, zpevněného □
za studena, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací. 
Plynule sklopný do 45°, s rozdělením úhlů, s 2-násobnou opěrou prostřednictvím 
nastavitelných, jednodílných ocelových vzpěr, pro nejvyšší posuvový tlak. Ob-
zvláště  pevné, 3-stranné vedení vrtacího sloupu v základní desce a 3-násobné 
křížové upnutí, pro vysokou pevnost a tuhost při kolmém vrtání. 4 šrouby s okem 
k vyrovnání nerovností podlahy nebo podkladu, pro přesnou polohu. Měřítko 
hloubky vrtání. Posuvové saně jsou všestranně vedeny nastavitelnými a předpja-
tými plastovými kluznými ložisky. Přesný pohon posuvu zaručuje snadné navrtání 
bez kmitání a přesný posuv bez vibrací během vrtání. Pro vysoký posuvový tlak 
a dlouhou dobu životnosti vrtacích korunek. V posuvových saních integrovaná 
vodováha pro přesné zaměření vrtacího stojanu. Aretace posuvových saní pro 
jedoduchou montáž vrtacích korunek a bezpečný transport. V krutu pevná upínací 
deska z tvárné litiny, odolávající opotřebení. Rychloupínací zařízení, k upnutí 
pohonných strojů s vhodnou připojovací deskou. Obzvláště stabilní upínací úhelník, 
pevný v ohybu a krutu, k upnutí pohonných strojů s upínacím krkem Ø 60 mm. 
Sílu přenášející pohon s ozubeným hřebenem s ergonomicky tvarovanou, na 
obou stranách posuvových saní nasaditelnou posuvovou pákou. Široký ozubený 
hřeben z oceli. Základní deska s drážkou pro těsnící kroužek vakuového upev-
nění. Vakuové upevnění jako příslušenství. Vrtací sloup s nastavitelnou upínací 
hlavou k rozepření vrtacího stojanu mezi stropem a podlahou nebo mezi dvěma 
stěnami. Pojízdný vrtací stojan pro snadný transport. Hmotnost 19,5 kg. 
S nářadím, složeným z šestihranného klíče SW 6, jednostranného klíče SW 19 
a SW 30 a upínací sady pro zdivo a beton, složené z 2 kusů rozpěrných kotev 
M12 do zdiva, 10 kusů narážecích kotev M12 do betonu, usazovacího železa 
pro narážecí kotvy M12, závitové tyče s oblým závitem M12  ×  65, rychloupínací 
matice, podložky, tvrdokovový vrták do kamene Ø 15 mm SDS-plus, v kartonu.

REMS Titan
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Rozsah dodávky
REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj 
pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, 
asfaltu, mazanině všeho druhu, do Ø 300 mm. Vrtání na sucho nebo na mokro 
s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s připojovacím závitem vrtací korunky UNC 
1¼ vnějším,  2-stupňovými převody pracujícími bez údržby s bezpečnostní 
kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunkční 
elektronika s jemným plynulým rozběhem, omezením otáček na prázdno, jištěním 
proti přetížení, ochranou blokace. Kolébkový  spínač. Osobní ochranný spínač 
(PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min-1, 760 min-1. Zařízení 
na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem, rychlospojkou s možnou 
blokací průtoku a hadicovou přípojkou ½". Kroužek k snadnému uvolnění 
korunky. Jednostranný klíč SW 32. V kartonu.

Obj.č.
180012 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky
REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack s vrtacím 
stojanem REMS Titan včetně upínací sady pro zdivo a beton.

Obj.č.
180030 R220

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky , 
induktivně pájené, s možným opětovným osazením, viz. str. 230.
REMS Univerzální diamantové vrtací korunky LS , 
svařované laserem, odolné vůči vysokým teplotám, viz. str. 231.
REMS Pull L / M,  suchý a mokrý vysavač, viz strana 236
Další příslušenství viz. str. 228 – 229.

Zařízení pro odsávání vody
Zařízení pro odsávání vody k vrtání na mokro do Ø 170 mm, složené z prstence 
na shromažďování vody s připojením na REMS Pull nebo jiné vhodné mokré 
vysavače, tlakového kroužku, gumového kotouče Ø 200 mm, přizpůsobitelného 
průměru vrtací korunky, a univerzálního držáku v nízké poloze pro všechny vrtací 
stojany REMS, jako příslušenství.


