REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akumulátorový axiální lis s automatickým
zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí se
zpětným chodem pro výrobu spojů s tlakovými kroužky.
Li-Ion 22 V technologie. Pro akumulátorový a sít’ový
provoz. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.
Axiální lisování
Ø 12 – 40 mm
REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzální do Ø 40 mm.
Super lehký, super dobře padnoucí do ruky.
S automatickým zpětným chodem. Super rychlý.
Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání
jednou rukou. Otočné lisovací zařízení.
Li-Ion 22 V technologie pro o 50 % více zalisování2).
Kompletní sortiment lisovacích hlav
REMS, rychle vyměnitelných.
Výhoda systému

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Jen jeden druh lisovacích hlav pro REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Proto jednoduché,
nákladově výhodné skladování.

Např.
aquatherm,
Genreal Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Lisovací hlavy pro všechny běžné systémy

Kompletní sortiment lisovacích hlav REMS pro všechny bežné systémy s tlakovými
kroužky. (strana 180–181). Volitelně lisovací hlavy REMS s pružinovou západkou
k nasazení běžně dosažitelných lisovacích vložek. Vysoce zatížitelné lisovací hlavy
z kované a obzvláště tvrzené speciální oceli. Lisovací hlavy REMS jsou speciﬁcké
pro systém a odpovídají požadavkům daného systému s tlakovými kroužky.
Díky tomu je dosaženo systémově konformního, bezpečného lisování.

Dvojité lisovací hlavy

REMS dvojité lisovací hlavy každá s dvěma uloženími, které do sebe navzájem
přecházejí, pro spojky trubek o různých rozměrech (ohlášen patent DE)
(strana 180). Bez výměny lisovacích hlav. Super jednoduché, šetří čas.

Konstrukce

Superlehký, supermalý, super padnoucí do ruky. Pohonný stroj REMS Ax-Press
25 22 V ACC s akumulátorem jen 3,0 kg, jen 28 cm dlouhý. Pohonný stroj REMS
Ax-Press 25 L 22 V ACC s akumulátorem jen 3,2 kg, jen 31 cm dlouhý. REMS
Ax-Press 25 22 V ACC a REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC vždy s 40 mm zdvihem.
REMS Ax-Press 25 22 V ACC s předem danou polohou lisovací hlavy pro lisování
spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí ≤ 82 mm v jednom pracovním cyklu.
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC s volitelnou polohou lisovací hlavy pro lisování
spojek s tlakovými kroužky s upínací roztečí ≤ 116 mm v jednom pracovním cyklu
a pro dvojité lisování. Proto všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých
místech. Optimální rozdělení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky
vytvořený kryt s prohlubněmi pro uchopení. Integrovaná LED-pracovní svítilna k
osvětlení pracovního místa. Otočné lisovací zařízení pro práce také na těžko přístupných místech. Prodloužení ke zvětšení upínacího odstupu tlakových spojovacích
kroužků, také na zdvojené lisování, jako příslušenství. Lisovací hlavy rychle vyměnitelné, bez nářadí. Bezpečná poloha lisovacích hlav díky pružinové západce.
Pro akumulátorový a sít’ový provoz. Elektronická kontrola stavu nabití s ochranou
proti úplnému vybití a ukazatelem stavu nabití s 2-barevnými LED.

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití

Pohon

Vysoká lisovací síla pro bleskově rychlé, bezvadné lisování. Posuvná síla REMS
Ax-Press 25 22 V 20 kN, posuvná síla REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Výkonný
elektrohydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným
akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní
planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač.

Např.
AC-FIX,
BARBI,
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
ISOLTUBEX,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

Akumulátorový nebo síťový provoz

Li-Ion 22 V technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou
1,5 nebo 2,5 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Výkonný a lehký. Akumulátory Li-Ion
21,6 V pro o 50 % více zalisování2) než akumulátory Li-Ion 14,4 V. Odstupňovaný
ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Ochrana proti hlubokému vybití a nadměrnému nabití se sledováním jednotlivých článků. Sledování teploty při nabíjení.
Rozsah provozní teploty –10 až +60 °C. Nevzniká paměťový efekt pro maximální
výkon akumulátoru. Rychlonabíječka pro krátké doby nabíjení. Napájení 230 V/
21,6 V pro síťový provoz 230 V místo akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Rozšiřování

Různé rozšiřovače trubek a kompletní sortiment rozšiřovacích hlav REMS pro
všechny běžné systémy s tlakovými kroužky (strana 185 – 189).

Kvalitní německý výrobek

Info
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REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akumulátorový axiální lis s automatickým
zpětným chodem

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis pro výrobu
spojení tlakovými kroužky Ø 12 – 40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení
tlakovými kroužky s upínací roztečí ≤ 82 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS.
Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou
tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým
pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem,
bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. Integrovaná LED-pracovní svítilna.
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rychlonabíječka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.
Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.
Obj.č.
573022R220
Jiná napětí sítě na vyžádání.

Rozsah dodávky

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Akumulátorový axiální lis pro výrobu
spojení tlakovými kroužky Ø 12 – 40 mm. 40 mm zdvih, k lisování spojení
tlakovými kroužky s upínací roztečí ≤ 116 mm. Pro pohon lisovacích hlav REMS.
Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem s vysokou
tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým
pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem,
bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. Integrovaná LED-pracovní svítilna.
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rychlonabíječka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.
Bez lisovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.
Obj.č.
573023R220
Jiná napětí sítě na vyžádání.
Příslušenství
Označení
Lisovací hlavy viz. str. 180 – 181.

Obj.č.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC pohonný stroj,
bez akumulátoru
573020R22
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC pohonný stroj,
bez akumulátoru
573021R22
REMS Akku-Ex-Press 22 V ACC, akumulátorový rozšiřovač trubek
s automatickým zpětným chodem, viz. str. 186.
Rozšiřovací hlavy P viz. str. 189.
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah
Rychlonabíječka Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W
Sít’ový zdroj Li-Ion 230 V/21,6 V pro síťový provoz
230 V místo akumulátoru Li-Ion 21,6 V
Kufr z ocelového plechu s vložkou

571570R22
571571R22
571575R220
571567R220
578290R

179

