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REMS Ax-Press HK / H Jednoręczna prasa zaciskowa / Ręczna prasa osiowa

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513

Uniwersalna ręczna prasa osiowa do wykonywania  
połączeń tuleją zaciskową.
Zaciskanie osiowe Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – uniwersalna do Ø 22 mm. 
Niezwykle mała, niezwykle lekka, niezwykle poręczna.  
Tylko 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – uniwersalna do Ø 32 mm. 
Poręczna i lekka. Waga tylko 1,4 kg.

Kompletny asortyment szybkowymiennych  
głowic zaciskowych REMS. 

Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj głowic zaciskowych dla REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, 
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC umożliwia łatwe  
i ekonomiczne utrzymanie zaplecza narzędziowego.

Głowice zaciskowe
Pełny asortyment głowic zaciskowych REMS do wszystkich stosowanych  
powszechnie systemów złączek z tuleją (strony 246 – 247). Do wyboru głowice  
zaciskowe REMS z zatrzaskiem sprężynowym do użycia z dostępnymi w handlu 
wkładkami zaciskowymi. Wysokowytrzymałe głowice zaciskowe z kutej i specjalnie 
hartowanej stali. Głowice zaciskowe REMS są specyficzne systemowo i odpowiadają 
wymogom systemów połączeń tuleją zaciskową. Zapewnia to całkowitą zgodność 
systemową i pewne zaciskanie.

Podwójne głowice zaciskowe
Podwójne głowice zaciskowe REMS każda z dwoma uchwytami, które wchodzą  
w siebie, do łączników rurowych różnych rozmiarów (strona 246 ). Brak potrzeby 
wymiany głowic zaciskowych. Wygoda i oszczędność czasu.

Konstrukcja
Zwarta, sprawdzająca się na budowie. Urządzenie napędowe REMS Ax-Press HK 
tylko 1,1 kg. Urządzenie napędowe REMS Ax-Press H tylko 1,4 kg. Dlatego możliwe 
uniwersalne zastosowanie: z wolnej ręki jak również w ciasnych miejscach. Skok  
66 mm. Szybki posuw narzędzia podczas zaciskania i zwalniania upraszcza i przy-
spiesza pracę. Wybierana pozycja głowicy zaciskowej (patent DE 10 2004 018 429, 
patent ES 2 273 563, patent FR 05 03513) do zaciskania złączek z tuleją z odstę-
pem mocowania ≤ 161 mm w jednym przebiegu roboczym i do zaciśnięć podwój-
nych. Szybka wymiana głowic zaciskowych i wkładek zacisko wych, bez narzędzi. 
Pewne osadzenie głowic zaciskowych i wkładek zacisko wych poprzez ryglowanie 
sprężynowe. REMS Ax-Press H z zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Kielichowanie
Różne kielichownice i kompletny asortyment głowic kielichujących firmy REMS  
dla wszystkich rozpowszechnionych systemów połączeń za pomocą złączek  
z tuleją (strona 251 – 255). 

Niemiecka jakość

Osprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Głowice zaciskowe REMS  patrz strona 246 – 247.
Torba przenośna  na napęd  
REMS Ax-Press HK/H i głowice 574437 R
Walizka z wkładką  na napęd  
REMS Ax-Press HK i głowice 574352 R

Zakres dostawy
REMS Ax-Press HK jednostka napędowa. Obsługiwana jedną ręką osiowa  
prasa zaciskowa do wykonywania połączeń tuleją zaciskową Ø 12–22 mm.  
Skok 66 mm. Szybki posuw podczas zaciskania i zwalniania. Do użycia  
z głowicami zaciskowymi REMS. W kartonie.

Nr art.
574302 R

 

Zakres dostawy
REMS Ax-Press H jednostka napędowa. Obsługiwana jedną ręką osiowa  
prasa zaciskowa do wykonywania połączeń tuleją zaciskową Ø 12–32 mm.  
Skok 66 mm. Szybki posuw podczas zaciskania i zwalniania. Do użycia  
z głowicami zaciskowymi REMS. W kartonie.

Nr art.
574300 RX

np.
AC-FIX, 
aquatherm,
BARBI, 
FERRO systems  
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP’FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI, 
RIQUIER,
TECE,
TIEMME, 
VELTA


