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Préselés Ø 110 mm 
csak egy munkame-
netben.

REMS Power-Press XL ACC
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Préselés Ø 110 mm csak egy munkamenetben.  
Szupergyors, pl. Ø 108 mm csak 15 mp.  
Kényszervezérléssel.  
A présfogó automatikus reteszelése. 

Német minõségi termék
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REMS Power-Press XL ACC – univerzális  
Ø 110 mm-ig.

A REMS Power-Press XL ACC – új mértéket állít az eredményességben és felhasználóbarát. Lehetővé  

teszi a préselést egészen Ø 110 mm-ig egy munkamenetben. Szintén érvényes a Geberit Mapress Széna-

cél, Rozsdamentes acél és Réz présrendszereihez, az ivóvíz és fűtésrendszerek szereléséhez egészen  

Ø 108 mm-ig. A termékek teljes kínálata mellett több mint 400 REMS présfogót/présgyűrűt/XL présgyűrűt  

lehet használni a meghajtógéphez, ami szintén alkalmas más gyártók présfogóihoz/présgyűrűihez. Automa-

tikusan bebiztosítja a présfogót és az automatikus hátramenetet a préselési ciklus befejeztével, amely  

utólagos bizonyosságot és biztonságot nyújt a használónak.

1  A REMS présfogók/préspofák/préspofák XL 
teljes készlete minden szokványos préskötésű 
rendszerhez.

2  Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk/XL 
présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett 
speciális acélból. A REMS présfogók/préspo-
fák/préspofák XL nyomófelületei rendszerspe-
cifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskö-
tésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal  
a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és 
biztonságos.

3  Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek 
megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meg-
hajtógép csupán csak 5,5 kg.

4  Hosszú munkalöket az egyetlen munkamenet-
ben elkészíthető préselések érdekében, ideá-
lis nagy méretekhez. Szupergyors, pl. Geberit 
Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 
15 mp. 

5  Ergonomikus kialakítású ház puha fogantyúval 
és fogómélyedéssel.

6  Forgatható prés fogó- befogás.

7   A présfogók/préspofák biztos rögzülése az 
automatikus reteszelés révén.

8  Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is. 

9  Állítható benyúlásvédő.  

10 Préselési folyamat érintőgombos  
üzemmódban ACC-vel 
A munkavégzési biztonság, a működési biz-
tonság, és az üzemelési biztonság érdekében. 
Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat 
befejezését követően (kényszervezérlés).

11 Nagy előtoló- és préselési erő a másodperce-
ken belüli, kifogástalan préseléshez.  
Nyíróerő 32 kN.

12 Nagyteljesítményű, elektrohidraulikus hajtás, 
jól bevált 450 W-os univerzális motorral,  
robusztus bolygókerekes hajtóművel, excen-
teres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy-
teljesítményű hidraulikus rendszerrel.

13 Biztonsági érintőkapcsoló.



Tartozék
REMS Power-Press XL ACC Meghajtógép  Cikk-sz. 579000 R220#  

REMS présgyűrűk XL (PR-3S) 
Nagyon eleterhelhető présgyürük XL (PR-3S) köztes fogó Z6 XL kovácsolt és különlegesen  
edzett speciális acélból. A présgyűrűk nyomáskontúrjai XL (PR-3S) specifikusan az adott rends-
zerhez, megfelelnek a présidomrendszerek kontúrjainak. Ennek köszönhetöen hiba nélküli,  
a rendszernek megfelelően biztoságosan présel.

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

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

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

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

Köztes fogó Z6 XL 
a REMS présgyűrű meghajtásához M 64,0 – 108,0 XL (PR-3S)  
a REMS Power-Press XL   Cikk-sz. 579120 R#  

* a REMS présgyűrű meghajtásához XL (PR-3S) feltétlenül szükséges a Z6 XL köztesfogó.

REMS Présfogók/présgyűrűk/présgyűrűk XL  
teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez

REMS Daraboló fogó M  menetes rudakhoz

REMS Kábel-olló  elektromos kábelekhez  Cikk-sz. 571887#  

Szállítóláda  betétekkel és praktikus hordfogantyúkkal  Cikk-sz. 579240 R#  
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REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack  
Elektorhidraulikus radiális prés kényszermenettel a Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" préskötések 
létrehozásához. Megfelelő a REMS és egyébb gyártók XL préspofa/présgyűrű meghajtásához.  
A préspofák forgatható befogása, automatikus biztosíttásal. Elektrohidraulikus meghajtás bevált 
univerzális motorral 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robusztus bolygókerékkel, excenteres dugattyús 
szivattyúval és kompakt nagyteljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági kapcsoló.  
Szállító dobozban.
   Cikk-sz. 579010 R220#   

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

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