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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Elektrohydraulisk rørexpander 34 kN 
med automatisk tilbageløb

Kompakt, handy el-værktøj til hurtig, nem expandering  
af rør/ringe. For håndværk og industri. Til byggeplads  
og værksted.
Cold Expansion fittings af plast (P-CEF)  Ø 16 – 63 mm
 Ø ½ – 2"
 s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC –  
Hurtig og nem elektrisk expandering op til Ø 63 mm.  
Med automatisk tilbageløb.

Expanderhoveder
Stort anvendelsesområde op til Ø 63 mm. Automatisk kørende skridtvis expansion 
indtil den indstillede slutstilling er nået. Anvendelse af REMS expander hoveder 
P-CEF og egnede expanderhoveder af andre fabrikater. Expander 50 – 63 mm, 2", 
til montering af REMS expanderhoveder P-CEF 50 – 63 mm, 2" og egnede expan-
derhoveder af andre fabrikater. Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½", til montering af 
REMS expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" og egnede expanderhoveder 
af andre fabrikater, som tilbehør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig. Små mål, slank udforming, maskine kun 5,6 kg. 
Kan derfor anvendes overalt, i fri hånd, over hovedet, på snæver plads. Optimal 
vægtfordeling – egnet til enhåndsbetjening. Ergonomisk udlagt maskinhus med 
fastholdelsesgreb. 

Drift
Høj preskraft til lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 34 kN. Effektivt elektro-
hydraulisk drev med automatisk tilbageløb (ACC), med gængs 450 W universal-
motor, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt 
hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Tysk kvalitetsprodukt

Med automatisk  
tilbageløb

Leveringen omfatter
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohydraulisk rørexpander  
34 kN til expandering af rør/ringe for systemet Uponor Quick & Easy til Ø 16 – 63 mm,  
Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektromekanisk drev med automatisk tilbageløb, med 
gængs universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetgear, excentrisk 
stempelpumpe og høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerheds kontakt. Expander-
anordning 50 – 63 mm, 2". Uden expanderhoveder. I stabil stålkasse.

Art.-nr.
575017 R220

Læs altid systemudbyderens montageanvisning før arbejdet startes. 
Batteri-rørexpandere til andere systemer på forespørgsel. 
Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse Art.-nr.
Expander 16 – 40 mm, ½ – 1½",  til montering  
af expanderhoveder P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" 575100 R
Expanderhoveder P-CEF  se side 255.
Stålkasse  med indlæg 575278 R


