
f o r  P r o f e s s i o n a l s

kopš 

.  gada

M
A

0
42

02
10

94
17

9L
VA

O
P

 · 
Ie

sp
ēj

am
as

 n
ep

re
ci

zi
tā

te
s 

un
 iz

m
ai

ņa
s.

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

1 
by

 R
E

M
S

 G
m

b
H

 &
 C

o 
K

G
, W

ai
bl

in
ge

n
. 

Elektriska dimanta urbjmašīna ar gredzenurbjiem un mikro impulsu tehnoloģiju

 REMS PICUS DP
Sausajai urbšanai bez ūdens. Akurāti, vienkārši, ātri.
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Ar mikro impulsu tehnoloģiju. Sausajai urbšanai bez ūdens. 

Akurāti, vienkārši, ātri - piemēram,  200 mm dziļu urbumu dzelzsbetonā 
62 mm diametrā paveic tikai 5 minūšu laikā.



REMS Picus DP. Ar mikro impulsu tehnoloģiju. 
Sausajai urbšanai bez ūdens.

REMS Picus DP ir universāla un lietošanā ērta dimanta seržu urbšanas mašīna ar mikro impulsu tehnoloģiju. 

Sausajai urbšanai bez ūdens, vadāma ar roku vai ar urbšanas statīvu. Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull M 

mašīna ir ideāli piemērota seržu urbumu izgatavošanai gatavās telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai  

rūpnieciskās telpās. Seržu urbumiem dzelzsbetonā ≤  162 (200) mm diametrā, mūrī un citos materiālos  

≤ 202 mm diametrā. Lielais darba diapazons, nelielais svars un pieslēdzamā un atslēdzamā mikro impulsu 

tehnoloģija padara mašīnu par vienreizēju lietošanā un apkalpošanā. Pateicoties kompaktajai konstrukcijai 

mašīna lietojama jebkurā vietā, arī šauros leņķos un vienā līmenī ar sienas virsmu. Universālais motors  

ar 2200 W ir ļoti izturīgs un jaudīgs un nodrošina ātru darbu, piemēram, serdes urbumu 62 mm  diametrā  

200 mm dzelzsbetonā var paveikt tikai 5 minūšu laikā.  

1 	 Speciāli	sausajai	urbšanai 

Piedziņas mašīna ar mikro impulsu tehnoloģiju, 

projektēta speciāli sausajai urbšanai, vadāma 

ar roku vai urbšanas statīvu. Mašīnu var lietot 

jebkurā vietā - arī šauros leņķos un vienā 

 līmenī ar sienas virsmu. Mašīna ir piemērota 

daudziem materiāla veidiem, īpaši cietiem  

materiāliem. Cauruļvadu, kabeļu un ventilācijas 

kanāliem, kontroles seržu urbumiem.  

2  Izturīga, piemērota lietošana būvlaukumos.  

Ļoti viegla, tikai 7 kg.  

3  Ērts lietošanā lāpstas rokturis un balsts  

urbšanai ar rokas vadību. 

4  Integrēts sūkšanas rotors putekļu nosūkšanai 

ar pieslēgvietu priekš REMS Pull M un citiem 

piemērotiem sūcējiem.

5  Iespīlēšanas patrona 60 mm diametrā piedziņas 

mašīnas nostiprināšanai urbšanas statīvā.

6  Izturīgs, spēcīgs universālais motors 2200 W.  

7  Slodzes apgriezienu skaits  

880 apgriezieni/minūtē. 

8  Stabils reduktors, kuram nav nepieciešama 

tehniskā apkope. Bloķēšanas aizsardzība  

pateicoties drošības frikcionam.  

9  Kontaktslēdzis ar fiksatoru.  

10  Multifunkcionālā elektronika ar palaišanas 

strāvas ierobežojumu pakāpeniskai palaišanai, 

kas nodrošina piesardzīgu urbja iegremdēšanos 

virsmā, automātisks tukšgaitas apgriezienu 

skaita ierobežojums trokšņa samazināšanai un 

motora saaudzēšanai, pārslodzes drošinātājs 

un bloķēšanas aizsardzība motoram un  

pārnesumkārbai.

11  Urbšanas kroņu pieslēgšanas vītne UNC 1¼  

ārpusē un G ½ iekšpusē.  



12 	 Mikro	impulsu	tehnoloģija		 

Mikro impulsu tehnoloģija, pieslēdzama un  

atslēdzama: Impulsu disks ar 24 zobiem ar 

griešanās ātrumu 1 200 apgriezieni minūtē 

tukšgaitā ģenerē 28 800 impulsus minūtē,  

zem slodzes ar 880 apgriezieniem minūtē  

- 21 120 impulsus minūtē.

13 Dimanta	seržu	urbšanas	kroņi	LS	sausajai	 

urbšanai	 

Speciāli mikro impulsu tehnoloģijai izstrādāti 

dimanta seržu urbšanas kroņi, sausajai urbšanai, 

ar lāzeru metināti, izturīgi pret augstām  

temperatūrām, seržu urbšanai bez ūdens, 

skatīt piederumus.

14 	 Urbšanas	statīvs 

Pēc izvēles var izmantot urbšanas statīvu REMS 

Simplex 2 vai REMS Titan, skatīt piederumus.

15 Putekļu	nosūcējs	saskaņā	ar	EN	60335-2-69 

Veselībai bīstamu putekļu nosūkšana sausas 

urbšanas procesā. Sūkšanas rotors nodrošina 

putekļu nosūkšanu sausas urbšanas procesā, 

ar pieslēgumu REMS Pull un citiem piemēro-

tiem sūcējiem, var iegādāties kā piederumus.  

16  Aizurbšanas palīgierīce G ½ TDKB, ar cauru-

miem urbšanas putekļu nosūkšanai no urbuma, 

ar cietā metāla urbi 8 mm diametrā akmenim.

Kombinācijā ar sūcēju REMS Pull M ierīce ideāli piemērota urbumu izgatavošanai ar gredzenurbi gatavās  

telpās, piemēram, dzīvojamās, biroju vai rūpnieciskās telpās.



Piederumi
Piedziņas	mašīna	REMS	Picus	DP	  Art. Nr. 180003 R220   

Plātņu	tērauda	kaste		ar saturu   Art. Nr. 180600 RDP   

Urbšanas	veidne	Titan		vienkāršai nostiprināšanas  

urbumu izvietošanai. Urbšanas statīvam REMS Titan.  Art. Nr. 183605 R  

Cietā	metāla	un	akmens	urbis,	diametrs	15	mm,	 

SDS-plus		ierobežošanas enkuriem M12  Art. Nr. 079018  

Ierobežošanas	enkuri	M12,	50	gab.	komplekts,		betonam  Art. Nr. 079005 R50  

Cērte	ierobežošanas	enkuriem	M12  Art. Nr. 182050 R  

Cietā	metāla	un	akmens	urbis,	diametrs	20	mm,	 

SDS-plus		izplēšamiem enkuriem M12  Art. Nr. 079019   

Izplēšami	enkuri	M12,	10	gab.	komplekts,		 

mūrim, vairākkārt lietojami  Art. Nr. 079006 R10   

Ātras	iespīlēšanas	komplekts	160		urbšanas statīva  

nostiprināšanai ar enkuru palīdzību, sastāv no 160 mm gara  

stieņa ar vītni M12  ×  52, ātras nostiprināšanas skrūves, diska.  Art. Nr. 079010    

Ātras	iespīlēšanas	komplekts	500		urbšanas statīva  

nostiprināšanai bez enkuriem, sastāv no 500 mm gara  

stieņa ar vītni, ātras nostiprināšanas skrūvēm, 2 diskiem.   Art. Nr. 183607 R    

Vakuuma	nostiprināšanas	ierīce	Titan,		sastāv no pārsedzošas  

plāksnes ar nipeli šļūtenes pieslēgumam ⅜" un blīvēšanas  

gredzena montāžas plāksnei.  Art. Nr. 183603 R    

Vakuuma	sūknis,		vakuumam ≤ – 900 mbar (90%), sastāv  

no sausas gaitas plākšņu sūkņa, bez eļļas, sūknēšanas  

jauda 6 m³/h, kondensācijas motora 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W,  

aizsardzības no ūdens šļakstām, iekšā esoša iesūkšanas 

 filtra ar trokšņa slāpēšanas funkciju un 5 m gara PVC  

auduma šļūtenes ar ātru savienotāju.  Art. Nr. 183670 R220    

Lāzera	urbuma	vides	rādītājs  Art. Nr. 183604 R    

Aizurbšanas	palīgierīce	G	½	TDKB,		ar caurumiem  

urbšanas putekļu nosūkšanai no urbuma, ar cietā  

metāla urbi 8 mm diametrā akmenim.  Art. Nr. 180145 R    

Cietā	metāla	un	akmens	urbis,	diametrs	8	mm,		 

urbšanas sākšanas palīgierīcei  Art. Nr. 079013    

41.	izmēra	vienpusīga	atslēga		universālo dimanta  

serdes urbšanas kroņu atvienošanai  Art. Nr. 079003    

Viegli	atvienojams	gredzens	, dimanta serdes  

urbšanas kroņu vieglai atvienošanai  Art. Nr. 180015    



Piederumi
Urbšanas	kroņu	pagarinājums	200	mm  Art. Nr. 180155 R    

Slīpēšanas	akmens		dimanta serdes urbšanas kroņie  Art. Nr. 079012    

Kabatas	līmeņrādis,		ar magnētu,  

urbšanas statīva līmeņošanai  Art. Nr. 182010 R    

REMS	Titan.		Izturīgs, īpaši stabils urbšanas statīvs seržu urbšanai dzelzsbetonā un citos mate-

riālos, līdz 300 mm diametrā. Bezpakāpju pagriešana ar graduējumu līdz 45°. Ar instrumentiem, 

komplektā ar sešstūriedobju tapatslēgu (6. atslēgas izmērs), vienpusīgo skrūvatslēgu (19. un  

30. atslēgas izmērs) un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam, sastāv no 2 izplēšamiem 

enkuriem M12 mūrim, 10 ierobežošanas enkuriem M12 betonam, cērtes ierobežošanas enkuriem 

M12, vītņstieņa M12 x 52, ātri iespīlējama uzgriežņa, paplāksnes, cietā metāla urbja 15 mm  

diametrā akmenim, SDS-plus, kartona kārbā.  

  Art. Nr. 183600 R    

REMS	Simplex	2.		Izturīgs un vienlaicīgi ērts lietošanā urbšanas statīvs seržu urbšanai līdz 

202 mm diametrā. Ar instrumentiem, komplektā ar sešstūriedobju tapatslēgu (6. atslēgas izmērs), 

vienpusīgo skrūvatslēgu (19. un 30. atslēgas izmērs) un nostiprināšanas komplektu mūrim  

un betonam, sastāv no 2 izplēšamiem enkuriem M12 mūrim, 10 ierobežošanas enkuriem M12  

betonam, cērtes ierobežošanas enkuriem M12, vītņstieņa ar vītni M12 x 52, ātri iespīlējama  

uzgriežņa, paplāksnes, cietā metāla urbja 15 mm diametrā akmenim, SDS-plus, kartona kārbā.

  Art. Nr. 183700 R    

REMS	Pull	M	Set	, sausais un mitrais sūcējs, sertificēts kā sūcējs un veselībai  

bīstamu putekļu nosūcējs saskaņā ar EN 60335-2-69. Putekļu klase M.  

Sprādziena robežvērtība/robežvērtība darba vietām > 0,1 mg/m³,  

caurteces spēja ≤ 0,1 %.  Art. Nr. 185501 R220   



Augstvērtīgi REMS dimanta seržu urbšanas kroņi LS  
sausajai urbšanai. Speciāli paredzēti sausai seržu urbšanai 
ar mikro impulsu tehnoloģiju.

Universāli lietojami daudziem materiāliem, vadība ar rokām vai urbšanas stendu. Vienota pieslēguma vītne UNC 1¼ iekšpusē. Urbšanas 

dziļums 320 mm. Īpaši veidoti, augstvērtīgi dimanta segmenti ar lielu dimanta saturu un īpašu saistvielu izcilai urbšanas jaudai un īpaši 

lielai izturībai. Ideāls universālam pielietojumam dzelzsbetonā un mūrī. Piedziņa veicama ar piedziņas mašīnu REMS Picus DP ar mikro  

impulsu tehnoloģiju un citu ražotāju piemērotām piedziņas mašīnām ar pieslēgšanas vītni UNC 1¼ no ārpuses. Sausās urbšanas gaitā  

urbšanas putekļu spēcīgai nosūkšanai no urbuma iesakām izmantot REMS Pull M. Drošības sūcējs REMS Pull M ir sertificēts un paredzēts 

veselībai bīstamu putekļu (klase M) nosūkšanai. 

asfaltam
dzelzsbetonam

granītam
silikātķieģelim

smilšakmenim
porolonam

Piemēram,

ķieģelim

REMS	dimanta	seržu	urbšanas	kroņi	sausai	urbšanai	LS	 

(LĀZERS).

Lāzermetinājums, izturīgs augstās temperatūrās. Speciāli  

sausajai urbšanai ar seržu urbšanas mašīnām ar mikro impulsu 

tehnoloģiju, piemēram, REMS Picus DP, vadāma ar roku vai  

urbšanas statīvu. Daudziem materiāla veidiem, piemēram,  

betonam, dzelzsbetonam, visu veidu mūrim, dabīgam akmenim, 

asfaltam, visu veidu klonam.  Vienota pieslēguma vītne UNC 1¼ 

iekšpusē. Urbšanas dziļums 320 mm. Kartona kārbā.

Lāzermetinājums!
Izturīgs	augstās	temperatūrās!

Ø	×	urbuma	dziļums	×	pieslēgums Art.	Nr.  

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  



www.rems.de @remstools

M
A

0
42

02
10

94
17

9L
VA

O
P

 · 
Ie

sp
ēj

am
as

 n
ep

re
ci

zi
tā

te
s 

un
 iz

m
ai

ņa
s.

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

1 
by

 R
E

M
S

 G
m

b
H

 &
 C

o 
K

G
, W

ai
bl

in
ge

n
. 

REMS Picus DP
REMS	Picus	DP	Basic-Pack. Elektriska dimanta urbjmašīna ar gredzenurbjiem un mikro impulsu 

tehnoloģiju sausai urbšanai betonā, dzelzsbetonā ≤ 162 (202) mm diametrā, mūros un citos  

materiālos ≤ 202 mm diametrā, lietojama ar rokām vai urbšanas statīvā.  Piedziņas mašīna ar  

urbšanas kroņu pieslēgšanas vītni UNC 1¼ no ārpuses, G ½ no iekšpuses, reduktoru, kas  

nepieprasa tehnisko apkopi, ar drošības frikcionu, universālo dzinēju 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, 

integrētu sūkšanas rotoru putekļu izsūkšanai. Multifunkcionāla elektronika ar mērenu darbības 

startu, tukšgaitas apgriezienu skaita ierobežotāju, pārslodzes drošinātāju, bloķēšanas aizsard-

zību. Kontaktslēdzis ar fiksatoru. Slodzes apgriezienu skaits urbšanas vārpstai 880 min-1.  

Pretturis. Aizurbšanas palīgierīce G ½ TDKB ar urbi Ø 8 mm, seššķautņu atslēga, izmērs 3.  

Vienpusīga atslēga, izmērs 32. Stabilā tērauda kastē..

  Art. Nr. 180016 R220   

REMS	Picus	DP/Pull	M	Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Art. Nr. 180016 R220,  

un REMS Pull M Set, Art. Nr. 185501 R220.

  Art. Nr. 180034 R220   

REMS	Picus	DP	Set	Titan.	REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Titan,  

kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.

  Art. Nr. 180035 R220   

REMS	Picus	DP	Set	Simplex	2. REMS Picus DP Basic-Pack ar urbšanas statīvu REMS Simplex 2, 

kopā ar instrumentiem un nostiprināšanas komplektu mūrim un betonam.

  Art. Nr. 180033 R220   

Pārdošana tikai specializētajos  
veikalos.

REMS	GmbH	&	Co	KG
Iekārtu un instrumentu ražotājs 
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de

Pārstāvis Baltijas valstīs / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas	Stepulaitis
Mob. tel. +370 616 20082
e-pasts: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Mājaslapa: www.rems.de


