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REMS Akku-Press 14 V Akumulátorový radiální lis 32 kN s vypínacím signálem

Kvalitní německý výrobek

Dvě připojení pro ruční  
radiální lis REMS Eco-Press  
a REMS radiální lisy 32 kN.

Univerzální, praktický elektrický nástroj s vypínacím 
signálem pro výrobu lisovaných spojení všech běžných 
systémů s lisovanými tvarovkami. Pro akumulátorový  
a sít’ový provoz.
Lisovaná spojení Ø 10 – 108 (110) mm 
 Ø ⅜ – 4"
Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích 
kroužků pro všechny běžné systémy s lisovanými  
tvarovkami, viz. str. 198 – 236.

REMS Akku-Press 14 V – univerzální do Ø 110 mm. 
V sekundě hotové, bezpečné lisování. Automatické  
zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 14,4 V,  
5,0 Ah pro ca. 450 zalisování na Viega Profi press  
DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. 

Výhoda systému
Jen jeden druh lisovacích kleští / lisovacích kroužků pro všechny REMS radiální 
lisy 32 kN a vhodné radiální lisy jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. 

Všechny * označené lisovací kleště mají další připojení a pasují také do ručního 
radiálního lisu REMS Eco-Press. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné  
skladování.

Lisovací kleště/lisovací kroužky  
pro všechny běžné systémy
Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků pro všechny běžné 
systémy s lisovanými tvarovkami (strana 198 – 236). Vysoce zatížitelné lisovací 
kleště / lisovací kroužky z kované a zvlášť kalené speciální oceli. Lisovací obrysy 
REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků jsou specifické pro daný systém a odpo-
vídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu 
bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. K pohonu REMS lisovacích 
kroužků (PR) jsou nutné mezikleště, viz. strana 236.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, lehká. Pohonná jednotka s akumulátorem váží jen 4,3 kg. 
Díky tomu použitelná kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých místech. Optimální 
rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomický kryt s prohlubněmi 
pro uchopení. LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. Otočné uchycení 
lisovacích kleští. Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatické-
mu zajištění. Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců. 

Lisovací cyklus v pulzním provozu
Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Úplným uzavřením lisovacích kleští 
je vytvořeno bezvadné lisované spojení. Akustický signál po úspěšně ukončeném 
lisovacím cyklu. Lisovací kleště zůstávají až do přepnutí na zpětný běh zcela 
zavřené. Proto je možná vizuální kontrola bezvadného lisovaného spojení (zcela 
uzavřené lisovací kleště).

Pohon
Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. 
Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátoro-
vým motorem s vysokou tažnou silou 14,4 V, 380 W výkonu, robustní planetovou 
převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným 
hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač. 

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion PLUS technologie. Vysoce zatížitelný akumulátor Li-Ion 14,4 V s kapacitou  
5,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah  
pro ca. 450 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Rozsah 
pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumu-
látoru. Rychlonabíječka 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, pro krátké doby nabíjení. Zdroj 
napětí 220 – 240 V/14,4 V, 33 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru 
Li-Ion 14,4 V, jako příslušenství. 

s kontrolou stavu nabití
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Příslušenství

Rozsah dodávky
REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack. Akumulátorový radiální lis 32 kN s vypí nacím 
signálem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4".K pohonu 
REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků a vhodných lisovacích kleští/lisovacích 
kroužků jiných výrobců. Bezpečné usazení lisovacích kleští díky automatickému 
zajištění. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 14,4 V, 380 W,  
robustní plane tovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním 
vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní 
svítilna. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 
10,8 – 18 V, 65 W.
Provedení Obj.č.
V pevném kufru z ocelového plechu. 571013 R220
V kufru systému L-Boxx. 571020 R220
Jiná napětí sítě na vyžádání.

Označení Obj.č.
REMS lisovací kleště / oka  viz. str. 198 – 236.
REMS dělící kleště M pro závitové tyče  viz. str. 239.
REMS Kabelové nůžky  pro elektrické kabely viz. str. 239.
REMS Akku-Press 14 V pohonný stroj,   
bez akumulátoru 571003 R14
Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah 571555 R14
Rychlonabíječka 220 – 240 V, 50 – 60 Hz,  
10,8 – 18 V, 65 W 571560 R220
Sít’ový zdroj 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A ,  
pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V 571565 R220
Kufr z ocelového plechu  s vložkou 571290 R
Kufr systému L-Boxx  s vložkami 571283 R

*  Teplota prostředí cca. 20 °C. 


