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REMS Akku-Press 14 V
Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN  
z sygnałem wyłączenia

Niemiecka jakość

Uniwersalne, poręczne elektronarzędzie z sygnałem  
wyłączenia, do połączeń zaciskowych we wszystkich  
powszechnie używanych systemach. Do zasilania  
z akumulatora lub z sieci.
Połączenia zaciskowe  Ø 10 – 108 (110) mm 
 Ø ⅜ – 4"
Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych 
REMS do wszystkich powszechnie stosowanych  
systemów zaciskowych, patrz strona 198 – 236.

REMS Akku-Press 14 V – uniwersalna do Ø 110 mm.  
Błyskawiczne, pewne zaciskanie. Automatyczne  
ryglowanie cęgów zaciskowych. Akumulator Li-Ion 14,4 V,  
5,0 Ah wystarcza na ok. 450 zaciśnięć Viega Profipress  
DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*.

Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj cęgów/pierścieni zaciskowych do wszystkich pras  
promieniowych REMS 32 kN oraz odpowiednich pras promieniowych innych  
producentów o sile posuwu 32 kN.

Wszystkie cęgi zaciskowe oznaczone * mają dodatkowe złącze i pasują także  
do ręcznych pras promieniowych REMS Eco-Press. Ułatwia to i obniża koszty  
magazynowania.

Cęgi/Pierścienie zaciskowe do wszystkich  
powszechnie stosowanych systemów
Kompletny asortyment cęgów/pierścieni zaciskowych REMS do wszystkich  
powszechnie stosowanych systemów zaciskowych (strona 198 – 236). Cęgi zaci-
skowe/pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej  
i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/pierścieni 
REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych 
systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. 
Do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR) wymagana cęga pośrednia,  
patrz strona 236.

Konstrukcja
Zwarte, poręczne, lekkie. Urządzenie napędowe bez akumulatora tylko 4,3 kg, 
dlatego szerokie zastosowanie, z wolnej ręki, nad głową, w ciasnych stanowiskach. 
Optymalny rozkład masy umożliwia obsługę jedną ręką. Ergono micznie ukształ-
towana obudowa z wgłębieniami na palce. Lampka robocza LED do oświetlenia 
miejsca pracy. Obrotowe mocowanie cęgów. Pewne mocowanie cęgów/pierścieni 
zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu. Także dla odpowiednich cęgów/
pierścieni zaciskowych innych producentów. 

Impulsowy charakter przebiegu zaciskania
Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu. Całkowite zamknięcie się cęgów zacisko-
wych oznacza wykonanie nienagannego zacisku. Sygnał akustyczny potwierdza 
skuteczne zakończenie przebiegu zaciskania. Cęgi zaciskowe pozostają zamknięte 
do momentu przełączenia na ruch powrotny. Dzięki temu jest możliwa bardzo  
łatwa kontrola wzrokowa prawidłowości zacisku (w pełni zaciśniętych cęgów).

Napęd
Wielotonowy przesuw i siła nacisku to błyskawiczny i nienaganny zacisk. Siła 
wzdłużna 32 kN. Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny ze sprawnym silnikiem 
akumulatorowym 14,4 V, wydatek 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną,  
mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym.  
Bezpieczny włącznik impulsowy.

Zasilanie akumulatorowe lub z sieci
Li-Ion PLUS Technology. Wydajny akumulator Li-Ion 14,4 V o pojemności 5,0 Ah  
o długim czasie pracy. Lekkie i wydajne. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah wystar-
cza na ok. 450 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora*. 
Zakres temperatur roboczych –10 do +60 °C. Maksymalna wydajność akumulatora 
bez efektu pamięci. Ładowarka szybkoładująca 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, zapew-
nia krótkie czasy łado wania. Zasilacz sieciowy 220 – 240 V/14,4 V, 33 A na wyjściu, 
dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 14,4 V, dostępny jako osprzęt.

z kontrolą stanu ładowania

Dwa złącza do ręcznej  
prasy promieniowej REMS  
Eco-Press i pras promie- 
niowych REMS 32 kN.
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REMS Akku-Press 14 V
Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN  
z sygnałem wyłączenia

Zakres dostawy
REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack. Akumulatorowa prasa promieniowa 32 kN  
z sygnałem wyłączenia, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, 
Ø ⅜ – 4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych REMS i odpowiednich cęgów 
zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Mocowanie cęgów  
z automatycz nym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd ze sprawnym silni-
kiem akumulatorowym 14,4 V, 380 W, z wytrzymałą przekładnią planetarną, 
mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym. 
Bezpieczny włącznik impulsowy. Lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 
5,0 Ah, urządzenie szybkoładujące 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.
Wykonanie Nr art.
W stabilnej skrzynce z blachy. 571013 R220
W skrzynce systemowej L-Boxx. 571020 R220
Dla innych napięć na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Cęgi zaciskowe REMS/pierścienie zaciskowe  patrz strona 198 – 236.
REMS Cęgi do cięcia M  do cięcia sworzni gwintowanych patrz strona 239.
Nożyce REMS do cięcia kabli elektrycznych  patrz strona 239.
REMS Akku-Press 14 V napęd,   
bez akumulatora 571003 R14
Akumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah 571555 R14
Urządzenie szybkoładujące 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 
10,8 – 18 V, 65 W 571560 R220
Zasilacz Li-Ion 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A ,   
dla zasilania z sieci zamiast akumulatora Li-Ion 14,4 V 571565 R220
Skrzynka z blachy  z wkładką 571290 R
Skrzynka systemowa L-Boxx  z wkładką 571283 R

*  Temperatura otoczenia ok. 20°C. 


