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REM POWER
VAŠ PARTNER

HDEM 662 II 
HDEM 962 II

• Keramični bati

• Robustna konstrukcija

• Indukcijski motor
• Linijska črpalka
• Kovinska oprema

• Samodejna zakasnitev izklopa stroja

• Medeninasta glava

• Vgrajen rezervoar za čistilo

• Termična zaščita motorja

• 4 polni elektromotor

HDEM 1002

• 4 polni indukcijski motor z 
obrati 1400 U/min 

• Termična zaščita motorja
• Linijska črpalka s tremi 

keramičnimi bati in 
medeninasto glavo

• Daljinsko upravljanje 
zakasnelega odklopa ali 
priklopa na visokotlačni 
pištoli (DTS)

• Brezstopenjska nastavitev 
delovnega tlaka s pomočjo 
ventila na aparatu

• Vgrajen rezervoar za čistilo
• Sklopka za boljšo povezavo 

med elektromotorjem in 

visokotlačno črpalko

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna gumijasta cev 
dolžine 10 m

• Podaljšek z multi-regulacijskim 

nastavkom (širina curka in de-

tergent) 

V podjetju REM POWER Skupina vam 
svetujemo glede prave izbire
profesionalnega stroja za vaše podjetje 
oziroma dejavnost, nudimo tehnično 
pomoč, uredimo podaljšano jamstvo in 
poskrbimo za servis vaše naprave. 

Za vse, ki napravo potrebujete le 
občasno in nakup morda ne upraviči
investicije, pa nudimo najem
REM POWER strojev in naprav.

Vse naše naprave so brezhibne, redno 
vzdrževane in pripravljene za takojšen 
najem. Izbirate lahko med gradbenimi 
stroji, generatorji, kompresorji, čistilnimi 
stroji, sesalniki, visokotlačnimi čistilniki, 
varilno tehniko in kosilnicami.

Nudimo najem za različna obdobja:

 • Dnevni najem
 • Vikend najem
 • Tedenski najem
 • Najem za daljše obdobje

Pogoje in trajanje najema prilagodimo 
vašim željam!

KO POTREBUJETE ZANESLJIVEGA PARTNERJA, KI RAZUME VAŠE CILJE IN POZNA REŠITEV, SMO TU 

NAJEM
STROJEV

T: 08 200 09 35
M: 051 693 550
E: servis@rem-power.com

REM POWER Skupina d.o.o. je moderno zasnovano podjetje z več kot 

20 letno tradicijo razvoja in prodaje tehničnega blaga blagovne znamke 

REM POWER. 

Naši artikli so edinstvena mešanica prvovrstnih materialov, ergonomičnega 

dizajna in visoke kvalitete evropske tehnologije. Z našim pestrim naborom 

strojev in naprav se redno prilagajamo zahtevam in povpraševanju na 

trgu ter vašim specifičnim željam. 

Smo zanesljiv partner z razvejano veleprodajno mrežo fizičnih in spletnih 

trgovcev. Za REM POWER artikle nudimo poprodajno podporo: servis,  

tehnično pomoč ter podaljšano jamstvo in rezervne dele. 

ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI?

 • “Know-how”

 • Kvalitetne poprodajne storitve (GARANCIJA, SERVIS,

    IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, TEHNIČNA PODPORA)

 • Celotna veriga aktivnosti: idejna zasnova produktov, proizvodnja,

    logistika, dobava, prodaja, poprodajne storitve. 



MODEL HDEm 662 II HDEm 962 II HDEm 1002 HDEm 1002B
MAKS. TLAK (bar) 150 210 240 220
DELOVNI TLAK (bar) 30 -130 30 -190 30-210 30-220
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 3,1/230 4,9/400 6,4/400 -
MOČ MOTORJA/PROSTORNINA (kW/KM/cm3) - - - 9,5/13/389
PRETOK VODE (l/h) 600 900 1000 1000
MAKS. TEMP. DOVODNE VODE °C 50 50 50 50
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 90425436620 90425439620 090425421002 905290501002

www.rem-power.com

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna gumijasta cev dolžine 8 m
• Podaljšek z multi- regulacijskim nastavkom 

(širina curka in detergent)

Profesionalni visokotlačni čistilniki so namenjeni rabi v industriji in proizvodnih enotah, za čiščenje 

tovornih vozil, v gradbenih podjetjih ter na večjih kmetijah.

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMOLETI
JAMSTVA

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
BREz gRElcA

HDEM 662 II 
HDEM 962 II

• Keramični bati

• Robustna konstrukcija

• Indukcijski motor
• Linijska črpalka
• Kovinska oprema

• Samodejna zakasnitev izklopa stroja

• Medeninasta glava

• Vgrajen rezervoar za čistilo

• Termična zaščita motorja

• 4 polni elektromotor

HDEM 1002

• 4 polni indukcijski motor z 
obrati 1400 U/min 

• Termična zaščita motorja
• Linijska črpalka s tremi 

keramičnimi bati in 
medeninasto glavo

• Daljinsko upravljanje 
zakasnelega odklopa ali 
priklopa na visokotlačni 
pištoli (DTS)

• Brezstopenjska nastavitev 
delovnega tlaka s pomočjo 
ventila na aparatu

• Vgrajen rezervoar za čistilo
• Sklopka za boljšo povezavo 

med elektromotorjem in 

visokotlačno črpalko

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna gumijasta cev 
dolžine 10 m

• Podaljšek z multi-regulacijskim 

nastavkom (širina curka in de-

tergent) 

HDEM 1002B

• 4 taktni bencinski motor HONDA GX z obrati 1500 U/min 
• Termična zaščita motorja
• Linijska črpalka s keramičnimi bati in medeninasto glavo
• Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka s pomočjo 

ventila na aparatu
• Sklopka za boljšo povezavo med motorjem in visokotlačno 

črpalko

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna gumijasta cev 
dolžine 10 m

• Podaljšek pištole iz plemenitega 

nerjavečega jekla dolžine 70 cm 

BENCIN



MODEL HDEm 600 HW HDEm 800 HW HDEm 800 HW E HDEm 942 HW HDEm 1002 HW HDEm 1262 HW HDEm 1265 HW
DELOVNI TLAK (bar) 40 -145 40 -170 40 -170 30 -180 30 -200 30 -200 30 -250
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 2,5/230 4,7/400 4,7/400 5,0/400 6,4/400 8,4/400 7,7/400
PRETOK VODE (l/h) 600 800 800 450 -800 500 -1000 650 -1300 450 -900
TEMP. IZHODNE VODE °C 30 -130 30 -130 30 -130 30 -140 30 -140 30 -140 30 -140
REZERVOAR ZA ČISTILO (l) - 2,5 - 22 22 22 22
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 950600230102 950800400502 95080040001 950942400502 951002400515 951262400515 951265400515

(HDEm 800 HW)

(HDEm 600 HW) 

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna in temperaturno obstojna gumijasta cev 

         dolžine 8 m

• Podaljšek pištole iz plemenitega nerjavečega jekla dolžine 

        70 cm

• Kolut za visokotlačno cev (HDEm 800 HW)

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna in temperaturno obstojna gumijasta cev 10 m        
 (HDEm 1002 HW - 15 m)

• Dvocevka iz plemenitega jekla dolžine 70 cm s krmilnim 

         sistemom za regulacija tlaka ter dodajanje čistila

PRILOŽENA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna in temperaturno obstojna gumijasta cev na kolutu 15m
• Dvocevka iz plemenitega jekla dolžine 70 cm s krmilnim sistemom 

za regulacija tlaka ter dodajanje čistila

(HDEm 800 HW) 

ANTI
CALC

SISTEM
(samo HDEm 

800 HW)

ANTI
CALC

SISTEM

ANTI
CALC

SISTEM

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
z gRElcEm

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMOLETI
JAMSTVA

HDEM 600 HW  
HDEM 800 HW

• Keramični bati
• Robustna konstrukcija
• Indukcijski motor
• Linijska črpalka
• Kovinska oprema
• Samodejna zakasnitev 

izklopa stroja
• Termična zaščita motorja
• INOX kotel
• Medeninasta glava
• Vgrajen rezervoar za 

čistilo (800 HW)

HDEM 942 HW
HDEM 1002 HW
• Keramični bati
• Robustna konstrukcija
• Indukcijski motor
• Linijska črpalka
• Kovinska oprema
• Samodejna zakasnitev 

izklopa stroja
• INOX kotel in jeklena 

grelna spirala
• Medeninasta glava
• Vgrajen rezervoar za 

čistilo
• Termična zaščita motorja
• 4 polni elektromotor

HDEM 1262 HW
HDEM 1265 HW
• Keramični bati
• Robustna konstrukcija
• Indukcijski motor
• Linijska črpalka
• Kovinska oprema
• Samodejna zakasnitev 

izklopa stroja
• INOX kotel in jeklena  grelna 

spirala
• Medeninasta glava
• Vgrajen rezervoar za čistilo
• Termična zaščita motorja
• Sistem za visokotlačno 

preskrbo čistila in parno 
čiščenje

• 4 polni elektromotor

MCI 6401  

• Sesalnik za suho in mokro 

sesanje

• 3 profesionalni motorji
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Kolesa za lažje manevriranje

MCI 5500 TELE  
• Sesalnik za suho in mokro sesanje 

• Profesionalni motor
• INOX posoda

• TELE funkcija omogoča priklop 

elektro in pnevmatskega orodja 

neposredno na sesalnik. Na 

tak način se ob vklopu orodja 

avtomatsko vklopi tudi sesalnik

• Ergonomski ročaj in kolesa za 

lažje manevriranje.
PRILOŽENA IN OPCIJSKA OPREMA:
• Visokotlačna kovinska pištola

• Visokotlačna in temperaturno obstojna gumijasta cev 

         dolžine 8 m

• Podaljšek pištole iz plemenitega nerjavečega jekla dolžine 

        70 cm

• Podaljšek pištole za nanos čistila (opcija)

HDEM 800 HW E  

• Keramični bati
• Robustna konstrukcija
• Indukcijski motor
• Linijska črpalka
• Kovinska oprema
• Samodejna zakasnitev 

izklopa stroja
• Termična zaščita motorja
• INOX kotel
• Medeninasta glava
• Vgrajena sesalna cev za 

čistilo

(OPCIJA)

www.rem-power.com



Industrijski sesalniki Rem Power so robustni, vzdržljivi in imajo dolgo življenjsko dobo. Glede na

namen uporabe lahko izbirate med modeli za suho in mokro sesanje, sesanje finega ali vročega

prahu, kemično čiščenje ter z enim, dvema ali tremi motorji ter različno dodatno opremo.

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev 2,5 m

• Kotni nastavek

• Širok nastavek

• Podaljšek PVC/Alu 50 cm (2 kos)

• Ozek nastavek

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• Antibakterijski filter

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev dolžine 2,5 m

• Nastavek z regulatorjem zraka

• Adapter

• Širok nastavek za reže

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)

• Antibakterijski filter

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO

SESALNIKI

MCI 6401  

• Sesalnik za suho in mokro 

sesanje

• 3 profesionalni motorji
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Kolesa za lažje manevriranje

MCI 5500 TELE  
• Sesalnik za suho in mokro sesanje 

• Profesionalni motor
• INOX posoda

• TELE funkcija omogoča priklop 

elektro in pnevmatskega orodja 

neposredno na sesalnik. Na 

tak način se ob vklopu orodja 

avtomatsko vklopi tudi sesalnik

• Ergonomski ročaj in kolesa za 

lažje manevriranje.

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev 2,5 m

• Kotni nastavek

• Širok nastavek

• Podaljšek PVC/Alu 50 cm (2 kos)

• Ozek nastavek

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• Antibakterijski filter

MCI 6291 APS  
• Sesalnik za suho in mokro sesanje 

• 2 profesionalna motorja
• INOX posoda

• Vgrajen zračni sistem APS za 

večjo sesalno moč (podtlak z 

APS+40%)

• Ergonomski ročaj in kolesa za 

lažje manevriranje.

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev dolžine 2,5 m

• Nastavek z regulatorjem zraka

• Adapter

• Širok nastavek za reže

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)

• Antibakterijski filter

MCI 6402

• Sesalnik za suho in mokro sesanje

• 3 profesionalni motorji
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Na vozičku za lažje manevriranje

MODEL MCI 5500 TELE MCI 6291 APS MCI 6401 MCI 6402
MOČ MOTORJA (W) 1 x 1200 2 x 1300 3 x 1200 3 x 1200
PODTLAK (mm/H2O) 2380 2380 - 3800 2380 2380
PRETOK ZRAKA (m3/h) 210 410 630 630
POSODA (l) 41 62 62 62
TEŽA (kg) 15 24 26 31
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 295505 296291 296402 296420

www.rem-power.com



REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO

SESALNIKI

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev dolžine 2,5 m

• Nastavek z regulatorjem zraka

• Adapter

• Širok nastavek za reže

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)

• Antibakterijski filter

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev 3,0 m

• Nastavek z regulatorjem zraka

• Adapter

• Ozek nastavek za reže

• Ozek nastavek za sesanje

• Okrogla ščetka

• Kovinski podaljšek PVC/Alu 50 cm 

(2 kos) 

• Ciklon
• HEPA filter

VC 6450

• Sesalnik za suho in mokro sesanje

• 3 profesionalni motorji
• Na vozičku za lažje manevriranje

• Prekucna INOX posoda

VC 5202 CYCLON  

• Sesalnik za suho sesanje

• Primeren za sesanje finega prahu
• Profesionalni motor
• INOX posoda 

• TELE funkcija omogoča priklop 

elektro in pnevmatskega orodja 

neposredno na sesalnik. Na 

tak način se ob vklopu orodja 

avtomatsko vklopi tudi sesalnik

• Sistem ciklonskega filtra

VC 6510 

• Za kemično in ekstrakcijsko 

čiščenje

• 2 profesionalna motorja
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Na vozičku z velikimi kolesi za 

lažje manevriranje

• Vgrajen rezervoar čistila
• Vgrajena črpalka za brizganje 

čistila

        Suhi set (opcijsko)

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev dolžine 2,5 m

• Nastavek z regulatorjem zraka

• Adapter

• Širok nastavek za reže

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)

• Antibakterijski filter

MCI 6292

• Sesalnik za suho in mokro sesanje

• 2 profesionalna motorja
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Na vozičku za lažje manevriranje

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev dolžine 2,5 m

• Širok nastavek za reže

• Okrogla ščetka

• Krtača za suho sesanje (360 mm)

• Krtača za mokro sesanje (360 mm)

• INOX podaljšek 50 cm (2 kom)

• Bombažni filter

MCI 7020
MCI 7030
• Sesalnik za suho in mokro sesanje

• 2 profesionalna motorja (MCI 7020)
• 3 profesionalni motorji (MCI 7030)
• Spodnji izpust vode
• Na vozičku za lažje manevriranje

• Prekucna INOX posoda

MODEL MCI 6292 MCI 7020 MCI 7030 VC 6450 VC 5202 CYCLON
MOČ MOTORJA (W) 2 x 1200 2 x 1000 3 x 1000 3 x 1200 1500
PODTLAK (mm/H2O) 2380 2345 2345 2200 3190
PRETOK ZRAKA (m3/h) 420 384 576 510 140
POSODA (l) 62 70 70 78 32
TEŽA (kg) 25 26 28 34 17
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 296292 297020 297030 286450 285202

www.rem-power.com



PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev z nastavki 2,5 m

• Sesalna inox podaljšek z nastavki

• Širok nastavek za kemično čiščenje
• Ozek nastavek za kemično čiščenje
• Antibakterijski filter

PRILOŽENA OPREMA:
• Sesalna cev z nastavki 2,5 m

• Plastični nastavek z regulacijo zraka

• PVC/ALU podaljšek 50 cm (2 kom)

• Krtača za suho sesanje (400 mm)

• Krtača za mokro sesanje (400 mm)

• Okrogla krtača za sesanje

• Adapter

• Širok nastavek za sesanje rež

• Ozek nastavek za kemično čiščenje

VC 7010  

• Za kemično in ekstrakcijsko 

čiščenje

• 2 profesionalna motorja
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Na vozičku z velikimi kolesi za 

lažje manevriranje

• Vgrajen rezervoar čistila
• Vgrajena črpalka za brizganje 

čistila

        Suhi set (opcijsko)

VC 6510 

• Za kemično in ekstrakcijsko 

čiščenje

• 2 profesionalna motorja
• INOX posoda

• Spodnji izpust vode
• Na vozičku z velikimi kolesi za 

lažje manevriranje

• Vgrajen rezervoar čistila
• Vgrajena črpalka za brizganje 

čistila

        Suhi set (opcijsko)

Sesalniki za kemično in ekstrakcijsko čiščenje zagotavljajo optimalno čiščenje in enostavno

upravljanje. Vgrajeno imajo črpalko za brizganje čistila preko šob, na mesto sesanja. Slednje

omogoča raztapljanje najtrdovratnejše umazanije, ki jo sesalnik nato z lahkoto posesa v zbiralno

posodo. Primerni so za kemično čiščenje avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva, vzmetnic, 

ter tekstilnih in trdih talnih oblog.

MODEL VC 6510 VC 7010
MOČ MOTORJA (W) 2 x 1200 2 x 1200
MOČ ČRPALKE ZA ČISTILO (W) 48 90
PODTLAK (mm/H2O) 2200 2200
PRETOK ZRAKA (m3/h) 340 340
POSODA (l) 62 62
POSODA ZA ČISTILO (l) 25 25
TEŽA (kg) 31 32
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 286510 287010

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO

SESALNIKI

PROFESIONALNA ČISTILNA SREDSTVA

Nudimo širok izbor nameskih čistilnih sredstev za strojno 

čiščenje, ki so primerni in prilagojeni za profesionalno 

uporabo strojev REM POWER

SESALNIKI

(za kemično in ekstrakcijsko čiščenje)

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

(z rezervoarjem za čistilo)

KRTAČNI STROJI

www.rem-power.com



REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMOLETI
JAMSTVA

POMETALNI STROJI

Pometalni stroji za suho pometanje v enokrtačni ali dvokrtačni izvedbi, na baterijski, bencinski ali 

kombinirani pogon. Namenjeni so za pometanje večjih površin kot so dvorišča, parkirišča, skladiščni 

prostori ipd.

SWM 3501 E

• Eno krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Možnost nastavitve pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda na kolesih za hitro in enostavno praznenje smeti

SWM 4501 E

• Eno krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Možnost nastavitve pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih 

kosov umazanije
• Posoda na kolesih za hitro in enostavno praznenje smeti

SWM 6300 E

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 7800 E

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 5-mikronskim filtrom
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih 

kosov umazanije
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom

MODEL SWM 3501 E SWM 4501 E SWM 6300 E SWM 7800 E
KAPACITETA ČIŠČENJA (pri maks. HITROSTI) (m2/h) 2450 3150 5830 7800
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 700 900 1050 1200
ŠTEVILO KRTAČ 1 stranska + 1 glavna 1 stranska + 1 glavna 2 stranski + 1 glavna 2 stranski + 1 glavna
DVIG IN SPUST KRTAČE mehanski mehanski mehanski mehanski
POGON STROJA baterija baterija baterija baterija
BATERIJA 1x12V 2x12V 4x6V 4x6V
MAKS. HITROST STROJA (km/h) 0÷3,5 0÷3,5 0÷6,0 0÷6,2
VELIKOST POSODE ZA UMAZANIJO (l) 50 65 70 60
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 450350102 450450102 450630002 450780002

SWM 7801 E

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje 

smeti
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 10150 DPD

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski ali dizelski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Dva ločena 3-mikronska filtra
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje 

smeti
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom
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POMETALNI STROJI

MODEL SWM 7801 E SWM 7801 D SWM 10150 DPD SWM 8760 D
KAPACITETA ČIŠČENJA (pri maks. HITROSTI) (m2/h) 7800 7800 10500 8760
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 1200 1200 1450 1460
ŠTEVILO KRTAČ 2 stranski + 1 glavna 2 stranski + 1 glavna 2 stranski + 1 glavna 2 stranski + 1 glavna
DVIG IN SPUST KRTAČE mehanski mehanski mehanski mehanski
POGON STROJA baterija dizel baterija & dizel dizel
BATERIJA / MOTOR 4x6V / - 1x12V / 4,7KM 4x6V / 6,9KM 1x12V / 8,4KM
MAKS. HITROST STROJA (km/h) 0÷6,2 0÷6,2 0÷6,5 0÷6,0
VELIKOST POSODE ZA UMAZANIJO (l) 67 67 150 150
MAX DVIŽNA VIŠINA POSODE (mm) 1420 1420 1430 1430
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 450780102 450780114 450101515 450876014

SWM 7801 E

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje 

smeti
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 7801 D

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Pogon na dizelski motor
• Hidravlični pogon koles in krtač
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje 

smeti
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 10150 DPD

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Baterijski ali dizelski pogon
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Dva ločena 3-mikronska filtra
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje 

smeti
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom

SWM 8760 D

• Dvo krtačni stroj za suho pometanje
• Pogon na dizelski motor
• Hidravlični pogon krtač
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Samodejna nastavitev pritiska zbiralne krtače
• Opremljen z 3-mikronskim filtrom
• Samodejno čiščenje filtra
• Enostavna menjava filtra - brez orodja
• Opremljen z dvižno loputo za možnost pobiranja večjih kosov 

umazanije
• Posoda z dvižnim sistemom za hitro in enostavno praznenje 

smeti
• Komfortni sedež z varnostnim stikalom
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SMC 1350/450 R
SMB 1350/450 R
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Dostopnost stroja do težko dostopnih mest
• Enostavna okretnost stroja
• Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Nastavljiv in zložljiv ročaj
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

MODEL SMC 1350/450 SMB 1350/450 SMC 1350/450 R SMB 1350/450 R SMC 1650/550 SMB 1650/550 SMC 1700/450 SMB 1700/450
KAPACITETA ČIŠČENJA (m2/h) 1350 1350 1300 1300 1670 1670 1750 1750
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 355 355 360 360 450 450 500 500
ŠIRINA OŽEMALA (mm) 450 450 430 430 550 550 730 730
ŠTEVILO KRTAČ 1 1 1 1 1 1 1 1
POGON STROJA mehanski mehanski mehanski mehanski mehanski mehanski mehanski mehanski
POSODA ZA ČISTO VODO (l) 16 16 16 16 28 28 40 40
POSODA ZA UMAZANO VODO (l) 19 19 19 19 30 30 45 45
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 400135045001 400135045003 400135045013 400135045012 400165055001 400165055003 400170045001 4001750045003

KRTAČNI STROJI

Krtačni stroji v enokrtačni ali dvokrtačni izvedbi, na baterijski ali električni pogon. Namenjeni so za 

čiščenje večjih notranjih površin kot so prodajalne, skladiščni in proizvodni prostori, ipd.

SMC 1350/450
SMB 1350/450
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Dostopnost stroja do težko dostopnih mest
• Enostavna okretnost stroja
• Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Nastavljiv in zložljiv ročaj
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

220 V

2 x 12 V

Izvedba SMC

Izvedba SMB

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska 220 V

2 x 12 V

Izvedba SMC

Izvedba SMB

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

SMC 1700/450
SMB 1700/450
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Dostopnost stroja do težko dostopnih mest
• Enostavna okretnost stroja
• Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Nastavljiv in zložljiv ročaj
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

SMC 1650/550
SMB 1650/550
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Dostopnost stroja do težko dostopnih mest
• Enostavna okretnost stroja
• Zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Nastavljiv in zložljiv ročaj
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

220 V

2 x 12 V

Izvedba SMC

Izvedba SMB

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

220 V

2 x 12 V

Izvedba SMC

Izvedba SMB

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

SMC 1752/815
SMB 1752/815
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Ročni dvig in spust krtače
• Mehanični pogon preko motorja krtače
• Visokokvaliteten in vzdržljiv sesalni motor
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Prikazovalnik stanja baterije (SMB)
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja
• Dodatna anti-korozivna zaščita

SMB 3201/1010 T
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Ročni dvig in spust krtače
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Prikazovalnik stanja baterije
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja
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KRTAČNI STROJI

SMB 2700/815 T

• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Ročni dvig in spust krtače
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Prikazovalnik stanja baterije
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

MODEL SMC 1752/815 SMB 1752/815 SMB 2700/815 T SMB 3201/1010 T SMB 3300/710 SMB 4200/942 T
KAPACITETA ČIŠČENJA (m2/h) 1750 1750 2700 3200 3180 4068
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 500 500 600 700 530 942
ŠIRINA OŽEMALA (mm) 815 815 815 1010 710 678
ŠTEVILO KRTAČ 1 1 2 2 1 2
POGON STROJA mehanski mehanski električni električni električni električni
POSODA ZA ČISTO VODO (l) 40 40 70 70 75 75
POSODA ZA UMAZANO VODO (l) 50 50 75 75 80 80
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 400175281501 400175281503 400270081512 400320101012 400330071020 400420094220

SMC 1752/815
SMB 1752/815
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Ročni dvig in spust krtače
• Mehanični pogon preko motorja krtače
• Visokokvaliteten in vzdržljiv sesalni motor
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Prikazovalnik stanja baterije (SMB)
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja
• Dodatna anti-korozivna zaščita

220 V

2 x 12 V

Izvedba SMC

Izvedba SMB

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

2 x 12 V

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

SMB 3300/710
SMB 4200/942 T
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Dvokrtačni disk (SMB 4200/942 T)
• Filtriranje vode
• Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Vgrajen mikro-procesor za nastavitve stroja
• Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače
• Udobni sedež z varovalnim stikalom
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

SMB 3201/1010 T
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Ročni dvig in spust krtače
• Enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče
• Prikazovalnik stanja baterije
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

2 x 12 V

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

2 x 12 V

SMB 3300/710

6 x 6 V
SMB 4200/942 T
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KRTAČNI STROJI

SMB 5400/1010 T
SMB 6000/1100 T
• Dvokrtačni disk
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
• Visokokakovostni sesalni motor
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Prednastavljene nastavitve za čiščenja
• Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače
• Udobni sedež z varovalnim stikalom
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

MODEL SMB 4500/940 T SMB 5500/1010 T SMB 5400/1010 T SMB 6000/1100 T SMB 9001/1010 T SMB 9001/1280 T SMB 9000/1280 T
KAPACITETA ČIŠČENJA (m2/h) 4550 5525 5400 6000 5400 6825 9000
ŠIRINA ČIŠČENJA (mm) 940 850 830 920 840 1050 1000
ŠIRINA OŽEMALA (mm) 700 1010 1010 1100 1010 1280 1280
ŠTEVILO KRTAČ 2 2 2 2 2 2 2
POGON STROJA električni električni električni električni električni električni električni
POSODA ZA ČISTO VODO (l) 100 100 145 145 167 167 167
POSODA ZA UMAZANO VODO (l) 110 110 170 170 205 205 205
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 400455094012 405550101012 405400101012 406000110012 4009001101012 400900128012 409000110012

SMB 4500/940 T
SMB 5500/1010 T
• Dvokrtačni disk
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv reduktor v oljnem koritu
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Vgrajen mikro-procesor za nastavitve stroja
• Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače
• Udobni sedež z varovalnim stikalom
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

SMB 9001/1010 T
SMB 9001/1280 T
• Dvokrtačni disk
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
• Visokokakovosten sesalni motor
• Baterijski pogon koles
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Prednastavljene nastavitve čiščenja
• Avtomatski dvig in spust čistilne gume in krtače
• Udobni sedež z varovalnim stikalom
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

4 x 6 V

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

6 x 6 V

SMB 9000/1280 T T
• Dvokrtačni disk in krtacni valji Ø 180 mm
• Veliki posodi za čisto in umazano vodo
• Filtriranje vode
• Nosilec krtače in pobiralec vode z zaščitno gumo
• Baterijski pogon koles
• Visokokakovosten in vzdržljiv menjalnik
• Sistem za preprečevanje nastajanja pene
• Prednastavljene nastavitve čiščenja
• Avtomatski dvig in spust čistilne gume
• Udobni sedež z varovalnim stikalom
• Enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe 

orodja

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

6 x 6 V

Tiho delovanje

Avtomatsko 
uravnavanje nivoja krtač 

in kontrola pritiska

6 x 6 V

E 401/9/100
E 500/9/100

• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 
sive litine 

• Jermenski pogon s kovinsko zaščito 
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke 
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko 
• Regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima 

spojkama
• Tlačna posoda prostornine 100 litrov z izpustom kondenzata 
• Velika zadnja kolesa za lažji transport.

E 401/9/200

• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 
sive litine

• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 200 litrov z izpustom kondenzata
• Velika kolesa za lažji transport.
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Profesionalni in industrijski batni kompresorji so namenjeni za delo v obrtnih delavnicah in

proizvodnih obratih.  Zmogljive črpalke, elektromotorji in ostale komponente zagotavljajo dolgo

življensko dobo kompresorja in skrbijo za nemoteno delovanje.

E 755/10/100 PREMIUM LINE

• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 
sive litine

• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 100 litrov z izpustom kondenzata
• Velika zadnja kolesa za lažji transport.

E 401/9/100
E 500/9/100

• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 
sive litine 

• Jermenski pogon s kovinsko zaščito 
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke 
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko 
• Regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima 

spojkama
• Tlačna posoda prostornine 100 litrov z izpustom kondenzata 
• Velika zadnja kolesa za lažji transport.

E 500/9/200

• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 
sive litine

• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 200 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Velika kolesa za lažji transport.

E 401/9/200

• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 
sive litine

• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 200 litrov z izpustom kondenzata
• Velika kolesa za lažji transport.

MODEL E 401/9/100 E 500/9/100 E 755/10/100 premium line E 401/9/200 E 500/9/200
SESALNI PRETOK (l/min) 480 480 682 480 480
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 2,2/230 3,0/400 4,0/400 2,2/230 3,0/400
ŠTEVILO OPBRATOV (U/min) 1200 1450 1290 1200 1450
TLAK (bar) 9 9 10 9 9
PROSTORNINA POSODE (l) 100 100 100 200 200
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 3831081021359 3831081021366 9075510011 9040120009 903812009
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E 692/11/270
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon z zaščito prenosa
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 270 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Velika zadnja kolesa za lažji transport

E 892/11/270
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon z zaščito prenosa
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 270 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Velika zadnja kolesa za lažji transport

E 892/11/500
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz sive 

litine
• Jermenski pogon z zaščito prenosa
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 500/9/270
• Dvovaljna, enostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke
• Direktni priklop na tlačni posodi s hitro spojko
• Regulator izhodnega tlaka s filtrom, manometrom in dvema 

hitrima spojkama
• Tlačna posoda prostornine 270 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Velika zadnja kolesa za lažji transport

MODEL E 500/9/270 E 692/11/270 E 892/11/270 E 892/11/500
SESALNI PRETOK (l/min) 480 670 880 880
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 3,0/400 4,0/400 5,5/400 5,5/400
ŠTEVILO OPBRATOV (U/min) 1450 1480 1250 1250
TLAK (bar) 9 11 11 11
PROSTORNINA POSODE (l) 270 270 270 500
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 9050027009 9069227011 9089227011 9089250011

E 1005/11/500
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1295/14/500
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

www.rem-power.com
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100% ZAGOTAVLJAMOLETI
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Kontrolna omarica

E 1005/11/500
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1202/11/500
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon z zaščito prenosa
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1295/14/500
• Dvovaljna, dvostopenjska kompresorska črpalka s cilindri iz 

sive litine
• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Hladilnik zraka med stopnjama na izhodu iz kompresorske 

črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 500 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

E 1795/11/900
• Visoko zmogljiva »V« kompresorska črpalka s cilindri iz sive 

litine
• Jermenski pogon s kovinsko zaščito
• Dvojni hladilnik zraka med na izhodu iz kompresorske črpalke
• Visoko zmogljiv tri-fazni elektro motor
• Zvezda / trikot zagon
• Ventili iz nerjavečega jekla
• Direktni priklop na tlačni posodi z ventilom
• Tlačna posoda prostornine 900 litrov z izpustom kondenzata
• Condor tlačno stikalo
• Blažilci vibracij na nosilcih kompresorja

MODEL E 1005/11/500 E 1202/11/500 E 1295/14/500 E 1795/11/900
SESALNI PRETOK (l/min) 972 1235 1295 1795
MOČ MOTORJA/NAPETOST (kW/V) 5,5/400 7,5/400 7,5/400 11/400
ŠTEVILO OPBRATOV (U/min) 1200 1250 1150 1200
TLAK (bar) 11 11 14 11
PROSTORNINA POSODE (l) 500 500 500 900
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 9010550011 9012050011 9012950014 9017950011

www.rem-power.com



VIJAČNI KOMPRESORJI

100%  NEMŠKA TEHNOLOGIJA IN 
PROIZVODNJA
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V PROGRAMU TUDI
Serija vijačnih kompresorjev ESD - “custom made” z 
močjo do 250kW in pretoki zraka do 2500 m3/h
High tech kompresorji z vgrajenim Inverterskim pogonom

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO

Vijačni kompresorji so nepogrešljiv del industrijske
proizvodnje in večjih obrtnih delavnic. Uporabljajo se v 
praktično v vseh dejavnostih, od strojne, živilske,
lesne, kemične in tiskarske industrije, do večjih
obrtnih delavnic, kjer je potreba po stisnjenem, suhem 
oziroma kvalitetnem zraku večja. Za razliko od batnih
kompresorjev se vijačni kompresorji prilagajajo
potrebam po stisnjenem zraku. Vijačni kompresor
priporočamo povsod, kjer je potreba po stalnem oz.
neprekinjenem delovanju kompresorja, kar zagotavlja
optimalni izkoristek in nizke obratovalne stroške.
Vijačni kompresorji imajo nizek nivo zvoka in dolgo
življenjsko dobo.

Različne izvedbe vijačnih kompresorjev lahko v celoti 
nadomestijo kompresorsko postajo. Velikost in 
opremljenost kompresorske postaje prilagodimo 
glede na potrebe po količini in čistosti zraka. 
Vgradimo vam kvalitetne filtre, sušilne naprave za zrak, 
tlačne posode, avtomatiko za odvod kondenza in
ekološke ločevalnike olja.

ESD 18503/10/ MC3 400 V VSI

EPM 703/10/270
EPM 703/10/270 DR
• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Elektronska kontrolna plošča MC2

• Kvalitetna vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

EPM 1504/10/500
EPM 1504/10/500 DR
EPM 2004/10/500
EPM 2004/10/500 DR

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Elektronska kontrolna plošča MC2

• Kvalitetna vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

www.rem-power.com



VIJAČNI KOMPRESORJI

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO LETA
JAMSTVA

68dB(A) 67dB(A)

EPM 703/10/270
EPM 703/10/270 DR
• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Elektronska kontrolna plošča MC2

• Kvalitetna vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

EPM 1003/10/500
EPM 1003/10/500 DR
• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Elektronska kontrolna plošča MC2

• Kvalitetna vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

69dB(A)

EPM 1504/10/500
EPM 1504/10/500 DR
EPM 2004/10/500
EPM 2004/10/500 DR

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Elektronska kontrolna plošča MC2

• Kvalitetna vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)

MODEL EPM 1504/10/500 EPM 1504/10/500 DR EPM 2004/10/500 EPM 2004/10/500 DR
PRETOK ZRAKA (m3/min) 1,500 1,500 2,050 2,050
MOČ MOTORJA (kW/KM) 11/15 11/15 15/20 15/20
TLAK (bar) 10 10 10 10
PROSTORNINA POSODE (l) 500 500 500 500
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1990x650x1641 1990x650x1641 1990x650x1641 1990x650x1641
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 91150410500 91150410505 91200410500 91200410505

EPM 1504

68dB(A)

EPM 2004

MODEL EPM 703/10/270 EPM 703/10/270 DR EPM 1003/10/500 EPM 1003/10/500 DR
PRETOK ZRAKA (m3/min) 0,705 0,705 1,050 1,050
MOČ MOTORJA (kW/KM) 5,5/7,5 5,5/7,5 7,5/10 7,5/10
TLAK (bar) 10 10 10 10
PROSTORNINA POSODE (l) 270 270 500 500
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1300x680x1650 1300x680x1650 2070x800x1680 2070x800x1680
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 91070310270 91070310275 91100310500 91100310505

Vijačni kompresorji Rem Power EPM PRAKTIK IV so primerni za večje in manjše obrtne delavnice,

kot so na primer avtoličarske delavnice in vulkanizerji, mizarske delavnice, pekarne, zobozdravstvo  

ipd. Na izbiro so modeli s sušilnikom zraka ali brez. Priporočamo jih zahtevnim uporabnikom, ki

imajo potrebo po stalnem oz. neprekinjenem delovanju kompresorja.

www.rem-power.com



VIJAČNI KOMPRESORJI

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMOLETA
JAMSTVA

ESM 1004/10/270 MC4 IE3
ESM 1004/10/500 MC4 IE3

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Poly V-jermenski pogon
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

62dB(A)

MODEL ESM 1004/10/270 MC4 IE3 ESM 1004/10/500 MC4 IE3 ESM 1504/10/500 MC4 IE3 ESM 2004/10/500 MC4 IE3
PRETOK ZRAKA (m3/min) 1,000 1,000 1,500 1,850
MOČ MOTORJA (kW/KM) 7,5/10 7,5/10 11/15 15/20
TLAK (bar) 10 10 10 10
PROSTORNINA POSODE (l) 270 500 500 500
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1560x700x1580 1980x700x1670 1980x700x1670 1980x700x1670
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 90100410275 90100410505 90150410505 90200410505

ESM 1504/10/500 MC4 IE3
ESM 2004/10/500 MC4 IE3

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Poly V-jermenski pogon
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

65dB(A)

ESM 1504

64dB(A)

ESM 2004

STANDARDNA OPREMA:
KRMILNA ENOTA MC4
• Nadzor delovanja kompresorja

• Pregled in nastavitev vseh delovnih parametrov

• Javi napake, okvare in čas za redni servis

• Omogoča povezavo 4 enot MC4

1 glavna enota krmili do 4 podrejene enote

DODATNA OPREMA:
SMS KIT
• SMS enota s povezovalnim priborom

• USB Wifi enota

• Mrežni in USB kabel

SMS management - vodenje MC4 enote na daljavo

ESM 2504/10/500 MC4 IE3

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Poly V-jermenski pogon
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

ESM 3004/10/500 MC4 IE3

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Poly V-jermenski pogon
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

ES 4204/10 MC4 IE3
ES 4204/10 MC4 IE3 DR

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Direktni pogon

• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

www.rem-power.com

Vijačni kompresorji Rem Power ESM COMPACT IV so kompresorske postaje v malem, namenjene 

predvsem za rabo v industriji, kot so prehranska, avtomobilska in kemična industrija, večje tiskarne 

in podobno. Vsi modeli v tem razredu imajo vgrajen sušilnik zraka. Odlično se izkažejo tam, kjer je na 

voljo malo prostora, zaradi tihega delovanja pa jih lahko postavimo kar v delovni prostor.

Vsi vijačni kompresorji v tej skupini imajo krmilno enoto MC4. 



VIJAČNI KOMPRESORJI

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO LETA
JAMSTVA

MODEL ESM 2504/10/500 MC4 IE3 ESM 3004/10/500 MC4 IE3 ES 4204/10 MC4 IE3 ES 4204/10 MC4 IE3 DR
PRETOK ZRAKA (m3/min) 2,500 3,000 4,200 4,200
MOČ MOTORJA (kW/KM) 18,5/25 22/30 30/41 30/41
TLAK (bar) 10 10 10 10
PROSTORNINA POSODE (l) 500 500 - -
DIMENZIJA DxŠxV (mm) 1980x730x1750 1980x730x1750 1530x840x1450 1860x840x1450
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 90250410505 90300410505 92420410031 92420410050

ESM 2504/10/500 MC4 IE3

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Poly V-jermenski pogon
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

70dB(A)

ESM 3004/10/500 MC4 IE3

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Poly V-jermenski pogon
• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

71dB(A)

ES 4204/10 MC4 IE3
ES 4204/10 MC4 IE3 DR

• Mehki, zvezda/trikot zagon elektromotorja
• Direktni pogon

• Kontrola smeri vrtenja motorja

• Multifunkcionalna elektronska krmilna enota MC4

• Močan in vzdržljiv elektromotor

• Vzdržljiva vijačna enota
• Dvojno zračno hlajenje

• Izolirano ohišje za tiho delovanje

• Vgrajen sušilec zraka (pri izvedbi DR)
• Možnost dobave tudi 8 in 13 barske različice

68dB(A)

www.rem-power.com
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WMEM 180

• Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MMA 
varjenje

• Preprosta uporaba, potrebna samo nastavitev toka
• Prikaz varilnega toka na LCD zaslonu
• Prenapetostna in tokovna zaščita
• Hot Start - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
• Anti Stick - Funkcija proti lepljenju elektrode
• Arc Force - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
• Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju

MODEL WMEm 180 WMEm 200 WMEm MIG 180 WMEm MIG 200D Multimatic
OBMOČJE VARILNEGA TOKA (A) 20 - 170 20 - 190 30 - 180 30 - 200
OBREMENILNI KOLIČNIK 60%  (MMA) A/V 145/26,8 155/26,2 - 98/23,9
OBREMENILNI KOLIČNIK 60%  (MIG) A/V - - 116/19,8 115/19,7
OBREMENILNI KOLIČNIK 60%  (TIG) A/V - - - 98/13,9
PREMER ELEKTRODE (mm) 1,6 - 4,0 1,6 - 4,0 - 1,6 - 4,0
PREMER VARILNE ŽICE (mm) - - 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 301706001 302003501 311802502 312002501
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WMEM 200

• Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MMA 
varjenje

• Preprosta uporaba, potrebna samo nastavitev toka
• Prikaz varilnega toka na LCD zaslonu
• Prenapetostna in tokovna zaščita
• Hot Start - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
• Anti Stick - Funkcija proti lepljenju elektrode
• Arc Force - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
• Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju

Varilni aparati in oprema so narejeni po najvišjih kakovostnih standardih. Primerni so za

profesionalna popravila in vzdrževanja ter lahka industrijska dela. Namenjeni so za različne

varilne postopke z različnimi vrstami oplaščenih elektrod oz. varilnih žic.
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WMEM MIG 180

• Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za MIG 
varjenje

• Preprosta uporaba, potrebna samo nastavitev toka in hitrost 
žice

• LED indikator za vklop in prikaz napake
• Vgrajen podajalni žični mehanizem
• Prenapetostna in termalna zaščita
• Kabli so fiksno priključeni / možna menjava polaritete 

(Varjenje FLUX)
• Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju
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WMEM MIG 200D MULTIMATIC

• Kompakten in prenosljiv inverterski varilni aparat za 
MMA/MIG/TIG varjenje

• Preprosta nastavitev varilnih parametrov
• Prikaz varilnih parametrov na LCD zaslonu
• LED indikator za vklop in prikaz napake
• Vgrajen podajalni žični mehanizem
• Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete 

(Varjenje FLUX)
• Prenapetostna in termalna zaščita
• Hot Start - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
• Anti Stick - Funkcija proti lepljenju elektrode
• Arc Force - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
• Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju

VARILNA TEHNIKA

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMOLETI
JAMSTVA

WMEM MIG 220DI MULTIMATIC

• Kompakten in prenosljiv varilni aparat za MMA/MIG/TIG 
varjenje

• Nastavljiva krmilna sila obloka (MMA)
• Nastavljiva regulacija vročega zagona (MMA)
• Funkcija sprožilca 2T / 4T / SPOT
• Nastavljiva induktivnost
• Nastavitev časa pred in po pretoku plina
• LIFT-TIG ARC vžig
• Intuitivni LCD / TFT zaslon
• 4 spominskih mest za varilne parametre
• Vgrajen 4 valjčni podajalni žični mehanizem
• Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete 

(Varjenje FLUX)
• Prenapetostna in termalna zaščita
• Hot Start - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
• Anti Stick - Funkcija proti lepljenju elektrode
• Arc Force - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
• MIG/MAG EURO prikljucek

AVTOMATSKA VARILNA MASKA WHEM 913

• 2 senzorja
• Zunanja nastavitev 

zatemnitve
• Nastavljiva zakasnitev 

preklopnega časa
• Fokusirna funkcija
• Nadzor občutljivosti
• Napajanje s solarnimi 

celicami in baterijami

www.rem-power.com



VARILNA TEHNIKA

REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMOLETI
JAMSTVA

MODEL WMEm MIG 220Di Multimatic WMEm MIG 250Di Multimatic
OBMOČJE VARILNEGA TOKA (A) 40 - 200 40 - 250
OBREMENILNI KOLIČNIK 60%  (MMA) A/V 104/24,1 115/24,6
OBREMENILNI KOLIČNIK 60%  (MIG) A/V 115/19,7 144/21,2
OBREMENILNI KOLIČNIK 60%  (TIG) A/V 104/14,1 144/15,7
PREMER ELEKTRODE (mm) 1,6 - 4,0 1,6 - 4,0
PREMER VARILNE ŽICE (mm) 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 312202001 312502001

Generator
Compatibility

Thermal
Protection

Hot Start
Anti Stick

Fan Cooled

Arc Force

Direct
Current

Generator
Compatibility

Thermal
Protection

Hot Start
Anti Stick

Fan Cooled

Arc Force

Direct
Current

WMEM MIG 250DI MULTIMATIC

• Kompakten mobilni varilni aparat za MMA/MIG/TIG 
varjenje na vozičku

• Nastavljiva krmilna sila obloka (MMA)
• Nastavljiva regulacija vročega zagona (MMA)
• Funkcija sprožilca 2T / 4T / SPOT
• Nastavljiva induktivnost
• Nastavitev časa pred in po pretoku plina
• LIFT-TIG ARC vžig
• Intuitivni LCD / TFT zaslon
• 4 spominskih mest za varilne parametre
• Vgrajen 4 valjčni podajalni žični mehanizem
• Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete 

(Varjenje FLUX)
• Prenapetostna in termalna zaščita
• Hot Start - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
• Anti Stick - Funkcija proti lepljenju elektrode
• Arc Force - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
• MIG/MAG EURO prikljucek

Generator
Compatibility

Thermal
Protection

Hot Start
Anti Stick

Fan Cooled

Arc Force

Direct
Current
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WMEM MIG 220DI MULTIMATIC

• Kompakten in prenosljiv varilni aparat za MMA/MIG/TIG 
varjenje

• Nastavljiva krmilna sila obloka (MMA)
• Nastavljiva regulacija vročega zagona (MMA)
• Funkcija sprožilca 2T / 4T / SPOT
• Nastavljiva induktivnost
• Nastavitev časa pred in po pretoku plina
• LIFT-TIG ARC vžig
• Intuitivni LCD / TFT zaslon
• 4 spominskih mest za varilne parametre
• Vgrajen 4 valjčni podajalni žični mehanizem
• Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete 

(Varjenje FLUX)
• Prenapetostna in termalna zaščita
• Hot Start - Povečan varilni tok ob vžigu obloka
• Anti Stick - Funkcija proti lepljenju elektrode
• Arc Force - Avtomatsko prilagajanje jakosti obloka
• MIG/MAG EURO prikljucek

AVTOMATSKA VARILNA MASKA WHEM 913 PROAVTOMATSKA VARILNA MASKA WHEM 913

MODEL WHEm 913 WHEm 913 Pro
VELIKOST FILTRA (mm) 110 x 90 x 8,5 110 x 90 x 8,5
VIDNO POLJE (mm) 90 x 40 97 x 47
AVTOMATSKE STOPNJE ZATEMNITVE 9 - 13 9 - 13
PREKLOPNI ČAS (ms) 0,1 0,08
ZAKASNITEV PREKLOPNEGA ČASA (s) 0,1 - 0,5 - 0,9 0,1 - 0,9
TEŽA (kg) 0,53 0,53
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 35102905 35103005

• 4 senzorji
• Zunanja nastavitev 

zatemnitve
• Nastavljiva zakasnitev 

preklopnega časa
• Fokusirna funkcija
• Nadzor občutljivosti
• Napajanje s solarnimi 

celicami in baterijami

• 2 senzorja
• Zunanja nastavitev 

zatemnitve
• Nastavljiva zakasnitev 

preklopnega časa
• Fokusirna funkcija
• Nadzor občutljivosti
• Napajanje s solarnimi 

celicami in baterijami

www.rem-power.com



AGREGATI

Bencinski agregati so nepogrešljivi ob izpadu električnega toka, ko potrebujete dodatno moč na 

vašem delovnem mestu, kmetiji ali delovišču, za pogon gradbenih strojev ter za delo reševalnih 

ekip. Agregati Rem Power so robustni in vzdržljivi. 

BENCINLETA
JAMSTVA REZERVNI DELI

SERVIS

100% ZAGOTAVLJAMO

GSEM 4500 SB
• Merilec višine goriva

• Avtomatski regulator napetosti (AVR)
• Avtomatski nadzor olja

• Avtomatski nadzor nad preobremenitvijo

• Ročni zagon

• Prikazovalnik 3/1 (prikaz delovnega časa/napetost/frekvenca) 

• Bakreno navitje alternatorja

• Močan in trpežen zunanji okvir

• Velik rezervoar goriva

• Velika kolesa za lažji transport

GSEM 7250 TBE
• Merilec višine goriva

• Avtomatski regulator napetosti (AVR)
• Avtomatski nadzor olja

• Avtomatski nadzor nad preobremenitvijo

• Ročni in električni 12V zagon (baterija priložena)
• Prikazovalnik 3/1 (prikaz delovnega časa/napetost/frekvenca)

• 3 fazna vtičnica 

• Bakreno navitje alternatorja

• Močan in trpežen zunanji okvir

• Velik rezervoar goriva

• Velika kolesa za lažji transport

GSEM 12500 TBE
• Merilec višine goriva

• Avtomatski regulator napetosti (AVR)
• Avtomatski nadzor olja

• Avtomatski nadzor nad preobremenitvijo

• Električni 12V zagon (baterija priložena)
• Prikazovalnik 3/1 (prikaz delovnega časa/napetost/frekvenca)

• 3 fazna vtičnica 

• Bakreno navitje alternatorja

• Močan in trpežen zunanji okvir

• Velik rezervoar goriva

• Velika kolesa za lažji transport

GSEM 2000 SBI
• Enakomerna izhodna napetost, primeren tudi za občutljive 

naprave kot so računalniki
• Lahek, prenosen in zmogljiv inverterski agregat
• Avtomatska regulacija napetosti

• Avtomatsko opozorilo ob prenizkem stanju olja v motorju

• Zaščita pred preobremenitvijo

• Eko stikalo za varčevanje z gorivom
• 12 V vtičnica (CIG), za polnjenje 12 V naprav

• Možnost vezave dveh agregatov skupaj za večjo moč

• Patentiran dvojni dušilec zvoka za nizek nivo hrupa
• Patentirano dvojno hlajenje motorja za dolgotrajno delovanje

MODEL GSEm 2000 SBI GSEm 4500 SB GSEm 7250 TBE GSEm 12500 TBE
MAKS. IZHODNA MOČ kW (230V/400V) 2,0/- 4,5/- 2x2,33/7 3x3,3/10,0
NAZIVNA IZHODNA MOČ  kW (230V/400V) 1,8/- 4,0/- 2x2,17/6,5 3x3,0/9,0
MOČ MOTORJA  (kW/KM) 2,6/3,5 6,6/9,0 8/11 12,5/17
PROSTORNINA MOTORJA (cm3) 79 292 420 679
REZERVOAR GORIVA (l) 5 23 23 38
NAROČNIŠKA ŠTEVILKA 39020000101 39045000102 39072500515 39125000515

59dB(A)

LETI
JAMSTVA

82dB(A)

82dB(A) 77dB(A)

V-TWIN

www.rem-power.com



Dejavnost REM POWER Skupine že nekaj časa presegajo samo trženje artiklov. Zagotavljamo 

celovite servisne storitve in svetovanje za artikle blagovne znamke REM POWER, ki temelji 

na dolgoletnih  izkušnjah. Visoka storilnost in obratovalna zanesljivost imata v sodobnem 

poslovanju in industriji bistveni pomen. Uspešna podjetja v izogib neplaniranim zastojem in 

visokim stroškom uvajajo preventivna vzdrževanja in redne servisne preglede.

  

V sklopu servisne službe imamo visoko usposobljen kader, ki z opremljenim servisnim vozilom, 

opravlja določena servisna in vzdrževalna dela tudi na terenu. Nudimo zanesljive in hitro odzivne 

servisne storitve (garancijska in ne garancijska popravila) ter tehnično pomoč pri odpravljanju 

težav ali nepravilnosti.

PRODAJNA PODPORA

LETI
JAMSTVA

LETA
JAMSTVA

LETA
JAMSTVA

Dolgoročno zadovoljstvo z REM POWER aparati je s tem zagotovljeno.

Naše naprave odlikuje visoka kakovost, dolga življenjska doba, močna konstrukcija in varnost.
REM POWER nudi dodatno varnost v obliki podaljšanega jamstva (glede na izbrani izdelek).

Kupcem proizvodov REM POWER nudimo podaljšano jamstvo do največ 5 let, kar zagotavlja 
dodatno varnost in brezskrbnost pri uporabi.

www.rem-power.com
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Pooblaščeni trgovec:

REM POWER Skupina d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod lipami 10

1218 Komenda - Slovenia - EU

T: +386 8 200 09 35

F: +386 8 200 09 01

info@rem-power.com 

www.rem-power.com

Servis, tehnična pomoč in prodaja 

originalnih rezervnih delov

T: +386 8 200 09 40

servis@rem-power.com


