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Masina de carotat Rems Picus SR SET Titan , gaurire Beton 200 mm, cod 183022
Cod catalog: 183022/rems
Producator: Rems

INFORMATII GENERALE
Pret : 12,787 RON (TVA INCLUS)

Set livrare:
Contrapiesă. Set distanţiere. Cheie fixă de 32. In trusă metalică rezistentă. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fi xare pentru beton
armat şi zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj.

INTREBARI ?Apeleaza 021/344 54 41 sau 031/412.66.64 de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

CARACTERISTICI TEHNICE
Tip: Masina carotat
Capacitate: 32 - 202 mm
Putere: 2200 W
Gaurire max. beton ( mm ):: 200

DESCRIERE PRODUS
REMS Picus SR Set Titan Maşină electrică de carotat cu coroană diamantată şi viteză reglabilă. Pentru carotaje în beton, beton armat până la Ø 162 (200) mm,
zidărie şi alte materiale, max. Ø 250 mm. Utilizare universală pentru carotaje umede şi uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Conexiune cu racord fi letat
UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu 2 trepte şi zero mentenanţă cu cuplă antiderapaj de siguranţă, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Reglare electronică
continuă a turaţiei de la 200 – 500 min-1 (treapta 1), respectiv 500 – 1200 min-1 (treapta 2), protecţie la supraîncălzire. Sistem electronic multifuncţional cu demarare uşoară,
cu limitator de turaţie de mers în gol, protecţie la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecţie al operatorului (PRCD). Dispozitiv de
alimentare cu apă, cu robinet reglabil şi cuplă rapidă cu opritor de apă şi racord pentru furtun de ½". Contrapiesă. Set distanţiere. Cheie fixă de 32. În trusă metalică
rezistentă. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fi xare pentru beton armat şi zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj.

 


