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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Elektrohidraulikus csőtágító 34 kN  
automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló elektromos kéziszerszám az  
csöveinek/gyűrűinek gyors, egyszerű tágításához.  
A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre  
és a gyárakba.
Hideg csőtokozó idomok (Cold Expansion Fittings) 
műanyagból (P-CEF)  Ø 16 – 63 mm
 Ø ½ – 2"
 s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Gyors és egyszerű  
tágításhoz Ø 63 mm-ig. Automatikus visszafutás. 

Tokozófejek
Nagy tokozási tartomány Ø 63 mm-ig. Automatikus lépésenkénti tokozás a toko-
zófejek által megadott véghelyzet eléréséig. Betét REMS P-CEF tágítófejek és más 
gyártók megfelelő tágítófejeinek befogására. Befogóberendezés 50 – 63 mm, 2" 
a REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" tágítófejek és más gyártók megfelő tágítófejeinek 
befogására. Befogóberendezés 16 – 40 mm, ½ – 1½"a REMS P-CEF 16 – 40 mm, 
½ – 1½" tágítófejek és más gyártók megfelő tágítófejeinek befogására, mint tartozék.

Felépítés
Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, 
a meghajtógép csupán csak 5,6 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk  
helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel. 

Meghajtás
Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 
34 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással 
(ACC), jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, 
excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus 
rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. Német minőségi termék

kényszerfvezérléssel

Szállítási terjedelem
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus csőtágító  
34 kN a csövek/gyűrűk tágításához az Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm,  
Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm rendszerhez. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 230 V, 
50 – 60 Hz, 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerekes hajtóművel, 
excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus 
rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. Tokozó szerkezet 50 – 63 mm, 2".  
Tokozófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

Cikk-sz.
575017 R220

A rendszer-ajánlattevő szerelési utasításait vegyük figyelembe.  
Más rendszerekhez való akkumulátoros tokozók, megkeresésre.  
Más hálózati feszültségek megkeresésre. 

Tartozékok

Megnevezés Cikk-sz.
16 – 40 mm-es befogóberendezés, ½ – 1½",   
16 – 40 mm-es, ½ – 1½"-es P-CEF tágítófejek befogására 575100 R
Tokozófejek P-CEF  lásd 255 oldalt. 
Acéldoboz betéttel 575278 R


