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Betonarme yapılar  
ve diğer yapı  
malzemelerinden  
karot çıkarma

REMS Picus SR



1

2

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

3

4

2

20

22

23
24

25

29
26

30

28

32

33

21

31

27

9

10

1 sistem – 4 uygulama! 
Tesisatçılar için ideal!

Hız regülatörlü!

Patent EP 2 085 191

Alman kalite  
ürünü!

En yüksek  
beklentilere  
hitap eder!
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REMS Picus SR. Hız regülatörlü.  
Yük altında da sabit devir.

REMS Picus SR, kuru ve sulu delme çalışmalarında kullanılan, manuel veya delme sehpasıyla  

yönlendirilebilen, üniversal pratik elmas donanımlı karot tipi delme makinesidir. Betonarme yapılarda 

162 (200) mm, duvarlarda ve diğer yapılarda Ø 250 mm’ye kadar karot çıkarmak için Islak ve kuru delme-

de, elle veya ayaklı. Büyük çalışma aralığı, sadece 6,4 kg olan ağırlığı ve entegre takometreli devir ayar 

elektroniği (hız regülatörü) sayesinde makine kullanım konforu bakımından rakipsizdir. Kompakt yapı türü 

sayesinde her yerde, dar alanlarda veya duvar kenarlarında dahi kullanıma elveriş lidir. 2200 W güçlü 

üniversal motor hızlı çalışmaya olanak sağlar. Örneğin 62 mm çapında 200 mm betonarme karot sadece 

3 dakikada çıkarılır.

1  Hafif yapılı. Tahrik makinesinin ağırlığı  
sadece 6,4 kg. 

2  Manuel yönlendirmeli delme çalışmaları  
için pratik, kürek tipi kulp ve kontra kulpla  
donatılmıştır. 

3  Hızlı çalışma için dayanıklı, güçlü 230 V,  
50 – 60 Hz, 2200 W üniversal motor. 

4  PTC dirençle (Positive Temperature  
Coefficient) motor indüktörünün sıcaklığı  
denetlenerek aşırı ısınmaya karşı korunur. 

5  Hızın malzemeye uygun seçilebilmesi ve  
del meye hassasiyetle başlanabilmesi için  
250 rpm ile 500 rpm arası (1. devir) veya  
600 rpm ile 1200 rpm arası (2. devir)  
kademesiz elektronik devir ayarı.  

6  Hız regülatörü 
Ayar için kulla nılan takometreli devir ayar  
elektroniği, ön seçimi yapılan devri yük altın-
da sabit tutar. Matkap ucunun dönme hızı, 
matkap ucu bir engelle karşılaşana ve kritik 
değerin altına düşüne kadar sabit bir değerde 
tutulur. Tahrik motoru durur. Tahrik makinesi-
nin yükü giderilmesi sonucunda asıl dönme 
hızına geri dönülür ve bu sayede eski hızda 
tekrardan çalışılmasına imkan tanınır (Patent 
EP 2 085 191).

 Avantajı: 
Malzeme için seçilen optimal delme hızı  
(yük altında devir) tüm delme işlemi boyunca 
sabit kalır. En iyi delme performansı ve  
delme uçlarının uzun ömürlü olması için.

7  Yumuşak harekete geçirme düzenekli, rölanti 
devir sınırlandırmalı ve aşırı yüke karşı  
korumalı multifonksiyonlu elektronik.

8  En uygun devir için sağlam, bakım gerektir-
meyen 2 kademeli dişli kutusu. Emniyet tipi 
kayıcı kavrama sistemiyle blokaja karşı  
koruma. 

9  Tahrik makinesini delme sehpasında tutan  
Ø 60 mm’lik germe boğazı.

10 REMS Picus SR tahrik makinesinin REMS  
Titan delme sehpasına sabitlenmesi için  
kullanılan mesafe parçası seti.

11 Entegre kişisel koruma şalterli (PRCD) uzun  
bağlantı kablosu.

12 Kilitlemeli dokunma tipi şalter. 

13 Sulu delme işlemleri için ayarlanabilir kapama  
valfi ile su durdurma tertibatı ve ½” hortum  
bağlantılı hızlı kuplaja sahip su besleme  
düzeneğiyle donatılmıştır. 

14 UNC 1¼ dış ve G ½ iç delme ucu bağlantı  
paftaları. 

15 Çok sayıda malzeme için REMS üniversal  
elmas donanımlı karot tipi delme uçları için  
aksesuarlara bkz.

16 REMS Titan. 300 mm çapa kadar karot tipi  
delme uygulamaları için son derece sağlam  
delme sehpası.

17 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.

18 Su emme 
Ø 170 mm’ye kadar yapılan ıslak delme  
işlemine yönelik su emme düzeneği.

19 REMS Pull L/M, Kuru ve yaş aspiratör,  
EN 60335-2-69’a göre sağlığa zararlı tozları 
emmek için aspiratör ve toz giderici olarak 
sertifikalı.



REMS Titan. Özellikle 300 mm çapa kadar  
karot tipi delme uygulamaları için dayanıklı,  
son derece sağlam delme sehpası.

REMS Titan delme sehpası sağlamlık ve hassasiyet açısından yeni standartlar belirlemektedir. En yüksek 

beklentilere hitap etmek için. Dayanıklı, son derece sağlam konstrüksiyon ve ilerleme düzeneğinin yüksek 

hassa siyeti sayesinde delik delmeye kolay ve az titreşimli başlanır, ilerleme ise hassas ve az vibrasyonlu 

gerçekleşir. Betonarme ve diğer malzemelerden 300 mm çapa kadar karot çıkarmak için idealdir. Delme 

sehpası anahtar seti, duvar ve beton için sabitleme setiyle birlikte komple teslim edilir. Böylece her yerde 

derhal kullanılabilir.

20 Delme tertibatının sütunu 4 köşeli, işlerken 
sertleştirilmiş 50 mm çapında bükülme ve  
burulmaya karşı dayanıklı özel çelik borudan 
imal edilmiş olup, ilerleme kızağının titreşimsiz 
yönlendirilmesi için toleransı son derece dar 
tutulmuştur. 45 dereceye kadar kademesiz 
olarak ayarlanabilir biçimde tasarlanmıştır. 
Ayarlanabilir tek parçadan oluşan çelik direkler 
sayesinde yüksek ilerleme gücü için ikili  
desteğe sahiptir.

21 Delme sütunu 3 taraflı kılavuz sayesinde  
zemin plakasında son derece sağlam yönlen-
dirilir. 3 adet çapraz sabitleme sayesinde dikey 
delme esnasında yüksek stabilite sağlanır. 

22 Ağırlığı 19,5 kg.

23 Kolay taşınması için tekerlekli delme sehpası.

24 Zemin bozukluklarını dengeleyerek tam  
düzgün durmasını sağlamak amacıyla 4 adet 
ayar vidasına sahiptir. 

25 Delme derinliği skalası.

26 İlerleme kızağı ayarlanabilir ve ön gergili  
plastik yataklarla her tarafından desteklenmek-
tedir. İlerleme düzeneğinin yüksek hassasiyeti 
sayesinde delik delmeye kolay ve az titreşimli 
başlanır, ilerleme ise hassas ve az vibrasyonlu 
gerçekleşir. Yüksek ilerleme gücü ve delme 
uçlarının uzun ömürlü olması için.

27 İlerleme kızağına entegre edilen su terazisi 
delme sehpasının hassas pozisyonlandırılma-
sını sağlar.

28 İlerleme kızağı, delme uçlarının kolay montajı 
ve güvenli şekilde taşınması için kilitleme  
tertibatıyla donatılmıştır.

29 Aşınmaya karşı dayanıklı sfero dökümden  
burulmaz kapak plakası. Uygun bağlantı  
plakasına sahip makineleri takmak için hızlı 
sabitleme düzeneği öngörülmüştür. Sabitleme 
boyun çapı 60 mm olan makineleri takmak  
için bükülmeye ve burulmaya karşı dayanıklı, 
son derece sağlam sabitleme dirseğiyle  
donatılmıştır. 

30 Güç aktaran dişli çubuklu tahrik sistemi,  
ilerleme kızağının sağına ve soluna takılabilir 
ve aynı zamanda ergonomik olarak tasarlan-
mış olan ilerleme koluna sahiptir. 

31 Çelikten geniş dişli çubuk. 

32 Zemin plakası, vakumlu sabitleme düzeneğinin 
contası için olukla donatılmıştır. Vakumlu sabit-
leme düzeneği aksesuar olarak temin edilebilir. 

33 Delme sütunu, delme sehpasının tavan ile  
taban veya iki duvar arasına sıkıştırılabilmesi 
için ayar lanabilir nitelikte sıkıştırma kafasıyla 
donatılmıştır.



Aksesuarlar
REMS Picus SR tahrik makinesi   Art.-No. 183000 R220#  

Mesafe parçası seti,  REMS Picus SR makinesinin  
REMS Titan delme sehpasına yerleştirilmesine  
yarar, mesafe parçası 2 adet M 8 × 65 silindir başlı  
vidadan oluşur   Art.-No. 183632 R#  

Doğrudan su bağlantısı olmadan sulu delme işlemi için,  
10 l su için basınçlı su kabı   Art.-No. 182006 R#  

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, Sert metal duvar matkabı Ø 8 mm  
ile tozun emilmesine yönelik emme rotoru ile (Ür.No. 181160 R)  
delinen delikten delme tozunun emilmesine yönelik.   Art.-No. 180140 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#  

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 Pull L set W
Su çekimi için.

REMS Pull M set D
EN 60335-2-69’a göre tozların emilmesi.

Toz emme tertibatı emici rotoru,  dıştan G ½  
bağlantı dişli, dıştan UNC 1¼ ve REMS Pull  
ve diğer uygun aspiratörler için bağlantı.   Art.-No. 180160 R#  

Su emme tertibatı,  170 mm çapa kadar sulu delme  
çalışmaları için, contalı su toplama halkası,  
Ø 200 mm lastik disk ve tüm REMS delme  
sehpaları için bastırıcıdan oluşur.   Art.-No. 183606 R#  

Lastik keçe Ø 200 mm, 10’lu set,   
suyu emme tertibatı için   Art.-No. 183675 R10#  

REMS Pull L Set, ıslak ve kuru emici süpürge, EN 60335-2-69’a  
göre sağlığa zararlı tozları emmek için emici süpürge ve toz  
giderici olarak sertifikalı. Toz sınıfı L. Ekspozisyon sınır  
değe-ri/Çalışma yeri sınır değeri > 1 mg/m³, geçirgenlik  
oranı ≤ %1.   Art.-No. 185500 R220#  

REMS Pull L Set W , REMS Pull L Set, su geçirmez yassı  
katlanmış filtre PES ve su emme tertibatı dahil. REMS  
delme sehpalarıyla sulu delme çalışmalarında oluşan çamuru  
emmek için idealdir. (bkz. aşağıda bulunan resim)   Art.-No. 185503 R220#  

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#  

REMS Pull M Set D , REMS Pull M Set, toz emme tertibatı  
emici rotoru dahil. REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 vd.  
ile kuru delme sırasında oluşan sağlığa zararlı tozların emilmesi  
için idealdir. (bkz. aşağıda bulunan resim)   Art.-No. 185504 R220#  

Aksesuarlar

M toz sınıfı güvenli aspiratör

L toz sınıfı güvenli aspiratör



REMS üniversal elmas donanımlı karot  
tipi delme uçları LS (LAZER)

Kaynak yerlerinde yüksek kalitenin korunması için tam otoma-
tik kaynak makinelerinde lazerli kaynak uygulanmıştır. Yüksek 
sıcaklığa dayanıklılık – Ekstrem sıcaklıklarda dahi aşırı ısınma 
nedeniyle segmentlerde çözülme meydana gelmez.

Lazer kaynaklı!  
Yüksek ısıya dayanıklı!

REMS üniversal elmas donanımlı karot  
tipi delme uçları  

Lehimli bağlantının yüksek kalitesinin korunması için tam  
otomatik lehim makinelerinde indüktif lehim uygulanmıştır.  
Lehimli elmas segmentli delme boruları basit sert lehimle  
tekrar donatılabilir.
 
Alman kalite ürünü

Yüksek kalite REMS üniversal elmas donanımlı karot 
tipi delme uçları. Çoğu malzemeler için üniversal  
kullanılabilir.
Kuru ve sulu delme çalışmalarında manuel veya delme sehpasıyla yönlendirilerek üniversal kullanılabilir. Tek tip bağlantı vida dişi  
UNC 1¼ iç. Delme derinliği 420 mm. Kama şeklinde kertiğe (“çatı şekli”) sahip elmaslı segmentler, delmeye başlama aşamasının hızlı, 
kolay ve rahat gerçekleşmesini sağlar. Yüksek elmas oranına sahip, özel olarak geliştirilen üstün kaliteli elmaslı segmentler ve özel  
bileşimleri sayesinde, çok iyi delme veriminin yanı sıra çok uzun delme ucu ömürleri de sağlanmaktadır. Betonarme ve duvar yapıla-
rında üniversal olarak kullanım için idealdir. Tahrik işlemi için tüm REMS Picus tahrik makineleri ile diğer marka makine üreticilerin dış 
bağlantı dişi UNC 1¼ olan tahrik makineleri uygundur. REMS Üniversal elmas donanımlı karot tipi delme uçlarını farklı bağlantı dişli 
tahrik makinelerine bağlayabilmek için adaptörler aksesuar olarak temin edilebilir.

Asfalt
Betonarme

Granit
Kireçli kum taşı

Kum taşı
Poroton

Örneğin

Tuğla

indüktif kaynaklı
elmas soketler tekrar kaynatılabilir.

Ø × Delme derinliği × Bağlantı Art.-No.

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R

Ø × Delme derinliği × Bağlantı Art.-No.

UDKB LS 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 1 181410 R
UDKB LS 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181415 R
UDKB LS 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181420 R
UDKB LS 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181425 R
UDKB LS 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181430 R
UDKB LS 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181435 R
UDKB LS 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181440 R
UDKB LS 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181445 R
UDKB LS 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181450 R
UDKB LS 125  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181457 R
UDKB LS 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181460 R
UDKB LS 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181465 R
UDKB LS 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181470 R
UDKB LS 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181475 R
UDKB LS 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181480 R
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REMS Picus SR
REMS Picus SR Basic-Pack. Hız ayarlı ve elektrikli elmas donanımlı karot tipi delme makinesi. 
Beton, betonarme yapılarda Ø 162 (200) mm, duvarlarda ve diğer yapılarda Ø 250 mm’ye kadar  
karot çıkarmak için Islak ve kuru delmede, elle veya ayaklı. Bağlantı paftası UNC 1¼ dış ve,  
G ½ iç çaplı, sağlam tasarlanmış 2-kademeli-dişli kutusu donanımı üniversal motor 230 V,  
50–60 Hz, 2200 W. Kademesiz elektronik Devir regulatörü 250 ¹/dak. – 500 ¹/dak. (1. Dakikaya 
kadar devir) ve 600 ¹/dak. –  1200 ¹/dak. (2. devir), yüksek ısı korumalı. Çok fonksiyonlu emniyet 
tipi kaydırmalı kavrama sistemi. Kilitlemeli basma tipi çalıştırma butonu donanımına sahiptir.  
Kişisel koruma şalteri (PRCD). Sulu delme işlemleri için ½" Inch bağlantılı ve aynı zamanda hızlı 
bağlantı tertibatlı ve suyu durdurma tertibatı ve bir adet suyu kapama vanası ile donatılmıştır. 
Karşı kuvvet destekleme kolu. Mesafe parçası seti. SW 32 tipi ağızlı anahtar. Sağlam çelik  
taşıma çantası içersinde. 
   Art.-No. 183010 R220#   

REMS Picus SR Set Titan. REMS Titan karot sehpası ile duvar ve beton için sabitleme setine 
sahip REMS Picus SR Basic-Pack.
   Art.-No. 183022 R220#    

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Titan karot sehpası, REMS üniversal elmas  
donanımlı karot tipi delme uçları UDKB Ø 62-82-132 mm ve duvar ve beton için sabitleme  
setine sahip REMS Picus SR Basic-Pack. 
   Art.-No. 183023 R220#     

REMS Titan
REMS Titan. 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 × 65 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#      

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

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


