
f o r  P r o f e s s i o n a l s

Lisování do Ø 110 mm  
v jen jedné pracovní 
operaci.

REMS Power-Press XL ACC
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Lisování do Ø 110 mm v jen jedné pracovní operaci.  
Superrychlé, např. Ø 108 mm jen za 15 s.  
Automatické vypínání.  
Automatické zajištění lisovacích kleští. 

Kvalitní německý výrobek
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REMS Power-Press XL ACC – univerzální 
do Ø 110 mm.

REMS Power-Press XL ACC stanovuje nová měřítka v hospodárnosti a uživatelské přívětivosti. Umožňuje 

lisování do Ø 110 mm jen v jedné pracovní operaci. Toto platí také pro Geberit Mapress Uhlíková ocel,  

Nerezová ocel a Měď v instalaci pitné vody a topení do Ø 108 mm. Vedle kompletního sortimentu více než 

400 REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL mohou být s pohonným strojem použi-

ty také vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců. Automatické zajištění lisovacích kleští a auto-

matický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu poskytují uživateli dodatečnou jistotu a bezpečnost. 

1  Kompletní sortiment REMS lisovacích kleští/ 
lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL  
pro všechny běžné systémy s lisovanými  
tvarovkami.

2  Vysoce zatížitelné lisovací kleště / lisovací 
kroužky XL z houževnaté a zvlášť kalené spe-
ciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích 
kleští/lisovacích kroužků/lisovacích kroužků XL 
jsou specifické pro daný systém a odpovídají 
lisovacím obrysům příslušných systémů s liso-
vanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné,  
systému odpovídající, bezpečné lisování.

3  Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na 
stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný 
stroj váží jen 5,5 kg.

4  Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom 
pracovním kroku, ideální pro velké rozměry. 
Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová 
ocel Ø 108 mm jen za 15 s.

5  Ergonomicky tvarované tělo s měkkým 
uchopením a prohlubní na rukojeti.

6  Otočné uchycení lisovacích kleští.

7  Spolehlivé usazení lisovacích kleští/mezikleští 
díky automatickému zajištění. 

8  Vhodné i pro lisovací kleště/lisovací kroužky 
jiných výrobců.

9  Nastavitelná ochrana proti zásahu.

10 Lisovací cyklus v pulzním provozu s ACC 
Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. 
Automatický zpětný chod po ukončeném liso-
vacím cyklu (nucený chod).

11 Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě 
hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná 
síla 32 kN.

12 Výkonný elektrohydraulický pohon s osvědče-
ným univerzálním motorem 450 W, robustní 
planetovou převodovkou, mimoosým pístovým 
čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným 
hydraulickým systémem.

13 Bezpečnostní spínač.



Příslušenství
REMS Power-Press XL ACC pohonná jednotka  Obj.č. 579000 R220#  

REMS lisovací kroužky XL (PR-3S) 
Vysoce zatížitelné lisovací kroužky XL (PR-3S) a mezikleště Z6 XL z kované a zvláště tvrzené 
speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kroužků XL (PR-3S) jsou specifické pro daný 
systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky 
tomu bezvadné, systému odpovídající, bezpečné lisování. 

M 66,7 XL (PR-3S)*   Obj.č. 579107 R#  

M 76,1 XL (PR-3S)*   Obj.č. 579101 R#  

M 88,9 XL (PR-3S)*   Obj.č. 579102 R#  

M 108,0 XL (PR-3S)*   Obj.č. 579103 R#  

Mezikleště Z6 XL 
k pohonu REMS lisovacích kroužků M 64,0 – 108,0 XL  
(PR-3S) s REMS Power-Press XL   Obj.č. 579120 R#  

* K pohonu lisovacích kroužků XL (PR-3S) jsou nutné mezikleště Z6 XL.

REMS lisovací kleště/lisovací kroužky/lisovací kroužky XL 
pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami.

REMS dělící kleště M pro závitové tyče.

REMS Kabelové nůžky  pro elektrické kabely  Obj.č. 571887#  

Přepravní bedna  s vložkami a praktickými držadly  Obj.č. 579240 R#  
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REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack 
Elektrohydraulický radiální lis s nuceným chodem k výrobě lisovaných spojení  
Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků/lisovacích 
kroužků XL a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení  
lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s osvědčeným  
univerzálním motorem 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým 
pístovým čerpadlem a kompaktním vysoce výkonným hydraulickým systémem, bezpečnostním 
spínačem. V transportní bedně.
   Obj.č. 579010 R220#   

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Prodej pouze přes odborné prodejce.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: CZE@rems.de
www.rems.de

Info

Info


