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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Otomatik geri hareketli elektrohidrolik  
boru genişletme aleti 34 kN

Boruların/bileziklerin hızlı ve basit bir biçimde  
genişletilmeleri için geliştirilmiş kompakt ve kullanımı  
kolay elektrikli alet. Atölye ve sanayi için. Şantiye  
ve tamirhaneler için.
Plastik, soğuk genleşme bağlantısı (P-CEF) 
  Ø 16 – 63 mm
 Ø ½ – 2"
 s ≤ 6,3 mm 

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Ø 63 mm’ye  
kadar elektrik gücüyle hızlı ve kolay genişletme.  
Otomatik geri hareketli. 

Boru genişletme kafaları
Ø 63 mm’e kadar genişletme kafaları. Otomatik tertibatlı, ayar yerine kadar  
adım adım ayırma. REMS genişletme kafaları P-CEF'nin ve başka markaya  
uygun genişletme kafalarının elemanı. Genişleme tertibatı 50 – 63 mm, 2", REMS 
P-CEF 50 – 63 mm genişletici başlıklarının tespit için, 2" ve diğer ürünlere yönelik 
uygun genişletme başlıkları. Genişleme tertibatı 16 – 40 mm, ½ – 1½", REMS P-CEF 
16 – 40 mm genişletici başlıklarının tespit için, ½ – 1½" ve diğer ürünlere yönelik 
uygun genişletme başlıkları, aksesuar olarak.

Yapım biçimi
Kompakt, pratik ve hafif olarak tasarlanmıştır. Tahrik sistemi sadece 5,6 kg  
ağırlığındadır. Bu özelliğinden dolayı her yerde, tek elle, baş üstünde ve  
zor ulaşılabilir dar alanlarda uygulanabilmektedir. Muhafazası ve sap kısmı  
ergonomik dizayna sahiptir.   

Tahrik sistemi
Yüksek derecede genişletme gücü, saniyeler içinde kusursuz genişletme işlevlerinin 
gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir. İtme kuvveti 34 kN. Güçlü elektrohidrolik 
tahrik sistemi, otomatik geri hareketli (ACC), ve üniversal motorlu 450 W, bekle-
mesiz emniyetli kaydırma vitesli şanzıman ve emniyet tipi kaydırmalı kavrama  
sistemiyle dona tılmış tahrik sistemi. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu. 
 

Teslimat kapsamı
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Uponor Quick & Easy Sisteminin  
Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm borularını/halkalarını genişletmek için kullanılan 
elektrohidrolik boru ağzı genişletme tertibatı 34 kN. Elektrohidrolik tahrik Üniver-
sal motorlu 230 V, 50–60 Hz, 450 W, eksantrik tipi pistonlu pompa ve kompakt 
yüksek tahrikli hidrolik sistem. Emniyet tipi dokunmalı çalıştırma butonu.  
Genişletme tertibatı 50–63 mm, 2". Dayanıklı çelik kutu içinde.

Art.-No.
575017 R220

Lütfen ilgili sistem sunucularının montaj talimatlarını dikkate alınız. Diğer sistem-
ler için akülü boru ağzı genişletme tertibatları için lütfen bize müracaat ediniz. 
Diğer şebeke gerilimleri için lütfen bize müracaat ediniz.

Aksesuar

Adlandırma Art.-No.
Genişletme tertibatı 16−40 mm, ½–1½",  
 P-CEF 16−40 mm, ½–1½" genişletme kafalarının  
kaydedilmesi için. 575100 R
Genişletme kafaları P-CEF için  bakınız sayfa 255.
Bölmeli çelik kutu 575278 R

Alman Kalite Ürünü

Cebri işlem tertibatı


