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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Elektrohydraulický rozšiřovač trubek 34 kN  
s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí  
pro rychlé, jednoduché rozšiřování trubek/kroužků.  
Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.
Za studena rozšiřované tvarovky (Cold Expansion  
Fittings) z plastu (P-CEF)   Ø 16 – 63 mm
 Ø ½ – 2"
 s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Rychlé a jedno duché 
elektrické rozšiřování až do Ø 63 mm.  
S auto matickým zpětným chodem.   
Rozšiřovací hlavy
Velká oblast rozšiřování do Ø 63 mm. Automaticky probíhající, postupné rozšiřování 
až do momentu, kdy rozšiřovací hlavy dosáhnou stanovené koncové polohy. Použití  
REMS rozšiřovacích hlav P-CEF a vhodných rozšiřovacích hlav jiných značek. Rozši-
řovací zařízení 50 – 63 mm, 2", k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF 50 – 63 mm,  
2" a vhodných rozšiřovacích hlav jiných výrobců. Rozšiřovací zařízení 16 – 40 mm, 
½ – 1½", k upnutí rozšiřovacích hlav REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" a vhodných 
rozšiřovacích hlav jiných výrobců, jako příslušenství.

Konstrukce
Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar,  
pohonný stroj váží jen 5,6 kg. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, 
v úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou.  
Ergonomicky vytvořené tělo přistroje s prohlubněmi pro uchopení. 

Pohon
Vysoká rozšiřovací síla pro bleskové, bezvadné rozšiřování. Posuvná síla 34 kN.  
Výkonný elektro hydraulický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC),  
s osvědčeným univerzálním motorem 450 W, robustní planetovou převodovkou,  
mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým  
systémem. Bezpečnostní spínač.

Kvalitní německý výrobek

s nuceným chodem

Rozsah dodávky
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulický rozšiřovač 
trubek 34 kN k rozšiřování trubek/kroužků systému Uponor Quick & Easy do  
Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromechanický pohon s osvědčeným  
univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, 
s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavitovým  
vřetenem, s bezpečnostním spínačem. Rozšiřovací zařízení 50 – 63 mm, 2".  
Bez rozšiřovacích hlav. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č.
575017 R220

Věnujte pozornost montážnímu návodu dodavatele systému. Akumulátorové  
rozšiřovače pro jiné systémy na vyžádání. Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení Obj.č.
Rozšiřovací zařízení 16–40 mm, ½–1½",   
k upnutí rozšiřovacích hlav P-CEF 16–40 mm, ½–1½" 575100 R
Rozšiřovací hlavy P-CEF  viz. str. 255.
Kufr z ocelového plechu  s vložkou 575278 R


