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Száraz porszívó

REMS Pull L / M



A profeszionális poreltávolításért,
szennyeződésre és a folydékokra.
Szabadalmazott, automatikus tisztítás.
Folyamatosan magas szívóerő.
Ki-/bekapcsoló automatika. Antistatikus rendszer.
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Víz elszívása 
A víz elszívásához elengedhetetlen a lapos összerakható PES. Szükség esetén a nedves  
vagy polyethilén szűrőzsákok használandóak. A kék szűrőzsák az elszívás közben megszűri  
a vizet a szennyeződésektől. A polyetylén zsákok egyszerűsítik a szennyezödések eltávolítását 
és megakadályozzák a szennyezödés lerakódását a tartályban.

A fúrási iszap elszívása a vizes fúrásokkor  
REMS fúróállvánnyal

REMS Pull L Szet  
+ lapos összerakható PES szűrő 
+ készítmény a víz eltávolításához

 

Porelszívás az EN 60335-2-69  
norma szerint.
A minerális építőanyagok, mint pl. beton, vasbeton, esztrich felgoldozásakor nagy mennyiség-
ben kvarc por szabadul fel, mely az egésységre káros minerális por (finom kvarc por).  
A belélegzése károsítja az egészséget A EN 60335-2-69 norma szerint az egészségkárosító 
por elszívásának expozíciós határértéke/ a munkahely határértéke > 0,1 mg/m³ esetében  
legalább egy ipari porszívó van előírva, az M porosztályra. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

Az egészséget károsító por elszívása  
daraboláskor és horonyoláskor: 

REMS Pull M Szet

Az egészséget károsító por elszívása 
A száraz fúráskor: 

REMS Pull M Szet  
+ szívó rotor a pol elszívására



Biztonsági porelszívó L porosztály

Biztonsági porelszívó M porosztály

REMS Pull L Szet. Elektomos száraz és vizes porszívó ipari felhasználásra. A por, szennyező-
dések, folyadékok elszívására. Ideális a por elszívásához horonyolás, darabolás, vágás, fúrás, 
magfúrás és csiszolás közben. Hitelesített mint porelszívó és porfelfogó készülék, L porosztály 
EN 60335-2-691) norma szerint, expozíciós munkahelyi érték > 1 mg/m³, átengetőképesség  
≤ 1 %. Bypass- Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Ki-/bekapcsolóval kapcsolóval az automa-
tikus szűrő tisztításhoz, beépített zöld LED. A szívóerő kapcsolója, beállítható a levegömennyi-
ség ≤ 61 l/s. Szintkorlátozás automatikus kikapcsolással. Automatikus szűrő tisztítás. A készü-
lék elektromos csatlakozóval a 2200 W, elektromos ki- és bekapcsoló automatikával. Nagy 
hengerűrtartalmú tartállyal 35 l, töltehtő folyadék 19 l. 2 meghajtó kerékkel, vezetö hengerrel, 
zárható vezérléssel. 7,5 m-es vezetékkel. 1 db papír szűrőzsákkal, 1 db lapos összerakható 
papír szűrővel. Elszívócső 2,5 m, elszívócső hosszabbító 2,5 m, fogantyú, 2 db elszívócső  
0,5 m. Kiterjesztés a felületek száraz és vízes tisztíttására 300 mm-s hengerek, kefékkel  
ellátott szalagok, gumis törlő szalagok. Réstisztíttó. Adaptér a csövek/elektromos szerszá-
mokhoz. Beépített tartók az elszívó csövekhez és tartozékokhoz. Kartondobozban.
 Cikk-sz. 185500 

REMS Pull M Szet. Elektomos száraz és vizes elszívó ipari felhasználásra. A por, szennye-
ződések, folyadékok elszívására. Ideális a por elszívásához horonyolás, darabolás, vágás,  
fúrás, magfúrás és csiszolás közben. Hitelesített mint porelszívó és porfelfogó készülék,  
M porosztály EN 60335-2-691) norma szerint, expozíciós munkahelyi érték > 1 mg/m³, átenge-
tőképesség ≤ 1 %. Bypass- Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Ki-/bekapcsolóval kapcsolóval 
az automatikus szűrő tisztításhoz, beépített zöld LED. A szívóerő kapcsolója, beállítható a 
levegömennyiség ≤ 61 l/s. Szintkorlátozás automatikus kikapcsolással. Automatikus szűrő 
tisztítás. A készülék elektromos csatlakozóval a 2200 W, elektromos ki- és bekapcsoló auto-
matikával. Nagy hengerűrtartalmú tartállyal 35 l, töltehtő folyadék 19 l. 2 meghajtó kerékkel, 
vezetö hengerrel, zárható vezérléssel. 7,5 m-es vezetékkel. 1 db papír szűrőzsákkal, 1 db 
lapos összerakható papír szűrővel. Elszívócső 2,5 m, elszívócső hosszabbító 2,5 m, fogantyú, 
2 db elszívócső 0,5 m. Kiterjesztés a felületek száraz és vízes tisztíttására 300 mm-s hengerek, 
kefékkel ellátott szalagok, gumis törlő szalagok. Réstisztíttó. Adaptér a csövek/elektromos 
szerszámokhoz. Beépített tartók az elszívó csövekhez és tartozékokhoz. Kartondobozban.
 Cikk-sz. 185501 

REMS Pull

Ideális a porelszíváshoz horonyolás, darabolás, fúrás,  
magfúrás vagy csiszolás közben.

Hitelesítve mint porszívó és porelszívó az egésszéget. 
Veszélyeztető por felfogásához.

Ideális a magfúrás közben keletkezett fúrási iszap  
elszívásához. 

1)  Dbejte národních předpisů pro zachytávání a likvidaci zdraví ohrožujícího prachu.



REMS Pull. Nagyteljesítményű száraz és nedves porszívó  
automatikus szűrő tisztítással. Hitelesített az egészséget  
károsító por felfogásához. 

REMS Pull nagyteljesítményű, robusztus a porszívó a por, szennyeződések és folyadékok eltávolításához. A szabadalmazott tartós automatikus 

szűrő tisztításnak köszönhetően, megfelelő a por eltávollításához, a Ideális a porelszíváshoz horonyolás, darabolás, fúrás magfúrás vagy  

csiszolás közben. A porszívók hitelesítettek az egészséget károsíttó M és L porosztályú porok felfogására és eltávolítására az EN 60335-2-69  

norma szerint. REMS Pull kompakt, könnyen kezelhető, ideális az ipari és kémüves felhasználásra.

1  Kompakt könnyen kezelhető konstrukció REMS Pull L  
csak 12,5 kg, REMS Pull M csak 12,7 kg.

2  Könnyen és egyszerűen vezethető begumizott guruló kerekek-
kel, forgatható vezető kerekekkel, könnyen megállítható  
a kormánykerék zárral. 

3  Nagy tartály tartalma 35 I, 19 l-nyi folyadékkal tölthető. 

4  Ki-/bekapcsoló gombbal az automatikus szürötisztításhoz, beépí-
tett zöld LED lápával mely az automatikus szürötisztítást jelzi. 

5  Adaptér a porszívóhoz kapcsolható elektromos szerszámokhoz, 
individuálisan alkalmazható szívónyak mely az elektromos  
szerszámra szerelhető

6  Flexibilis szívócső 2,5 m, praktikus szívócső hosszabbítóval  
2,5 m, ergonomikusan kialakított fogyantyúval, 2 becsúsztatható  
a fém szívócsőbe 0,5 m alkalmazdokóképes a szívócső  
hosszához. 

7  Tatrozékok a száraz/ nedves fúráshoz 300 mm gumírozott  
hengerekkel, kefés és gumírozott fejek a por és a szennyeződés 
elszívásához gumis csíkokkal a folyadékok felszívásához. 

8  Résszívók szük helyekre. 

9  Munkaterjedelem, a 7,5 m-es vezetökábelnek köszönhetően. 

10 A porszívóba épített tartók a szívócsőre, fém szívócsőre  
és tartozékokra.

11 Praktikus fogantyúval az egyszerű szállításhoz. 

12 REMS Pull M hitelesített mint porelszívó és porfelfogó készülék, 
M porosztály EN 60335-2-69, elektromos levegőmennyiség  
figyelő rendszerrel, kapcsolóval a szívóerő beállításához,  
az eltérő csőátmérőkhöz  (21, 27, 35 mm) dugóval  kapcsolható 
nyakkal a szívócsőhöz.

 

13 Folyamatos automatikus szűrőtisztítítóval  
REMS Pull L a REMS Pull M inovatív, szabadalmazott,  
Automatikus szűrőtisztítóval, megakadályozza a szürön  
belüli porlerakódást különösen hatékony a finom porok  
esetében. Automatikusan tisztít minden 15 másodbercben. 
A szívóerő a tisztítás alatt is folyamatosan magas marad. 

14 Szabadalmazott lapos redős szűrő. 

15 Meghajtás 
Robusztus nagyteljesítményű Bypass-Motor, 1200 W, nagytelje-
sítményű turbínával. Nagy szívóteljesítmény, folyamatosan  
állítahtó levegőmennyiséggel egészen ≤ 61 I/s, az optimális  
alkalmazkodásért az tisztídantó felülethez.

16 Kikapcsoló automatika 
Töltés korlátozás az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően 
maximális töltés állapot a folyadékok szívása közben elektromos 
vezető folyadékok.

17 Ki/ bekapcsoló rendszerrel 
A porszívóba beépített elektromos szerszámhoz tartozó  
alljzat 2200 W-ig, Ki/ bekapcsoló automatikával. Az elktromos 
szerszám ki/bekapcsolásakor be/Illetve automatikusan  
kikapcsol a porszívó. 

18 Anistatikus rendszer (REMS Pull M) 
A statikus töltés az elektromos vezetö szívócsöveken elvezetik 
elektromos vezető fogantyú E, elektromos vezető szívócső E,  
elektromos vezető szívócső hosszabbító E melyek a porszívóba 
vezetnek. 



M
 0

1/
13

  0
94

09
7 

H
U

N
oP

 · 
V

ál
to

zt
at

ás
ok

 é
s 

té
ve

dé
se

k 
jo

ga
 fe

nn
ta

rtv
a.

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

3 
by

 R
E

M
S

 G
m

bH
 &

 C
o 

K
G

, W
ai

bl
in

ge
n.

 

Tartozék

Papír szűrőzsák,  celulóz, 5 db, 2-rétegű,  
Száraz szíváshoz, M-hitelesített,  
normális szennyezödésekhez, finom por Cikk-sz. 185510 

Vliesz szűrőzsák,  polyeszter vlies, 5 db, 3-rétegű,  
szakadásmentes, a száraz és nedves fúrásokhoz  
M- hitelesítéssel, a normális szennyezödések, finom porok 
Csiszolóanyag por, nedves szennyeződések Cikk-sz. 185511 

Nedves szűrőzsák,  papír polyester, vlies, 5 db,  
szakadásmentes, a száraz és nedves fúrásokhoz  
Csiszolóanyag por, nedves szennyeződések Cikk-sz. 185512 

Polyethylén zsák,  10 db, a száraz és nedves fúrásokhoz  
normális szennyezödésekhez, finom por, csiszolópor anyag,  
nedves folyadékok. Megakadályozza a szennyeződések  
lerakódását.   Cikk-sz. 185513 

Lapos redözött papírszűrő,  cellulóz, nano technológiával  
bevonva, 1 db, Száraz szíváshoz, M-hitelesített Cikk-sz. 185514 

Lapos redős szűrő  PES,  polyeszter, nano technológiával  
bevonva, 1 db, vízálló, rothadás álló, vízzel kimosható,  
száraz és nedves szíváshoz M- hitelesített Cikk-sz. 185515  

Szívócső adaptér/elektromos szerszám Cikk-sz. 185527 

Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Lenkovics Levente 
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csöke József 
Mobil: 06 30 / 371 49 63

Pongrácz Emil 
Mobil: 06 30 / 698 83 89


