Zaciskanie do
Ø 110 mm w jednym
przebiegu.

REMS Power-Press XL ACC

for Professionals

Zaciskanie do Ø 110 mm w jednym przebiegu.
Superszybka, np. Ø 108 mm w zaledwie 15 s.
Z automatycznym powrotem.
Automatyczne ryglowanie cęgów zaciskowych.
Niemiecka jakość
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REMS Power-Press XL ACC – uniwersalna
do Ø 110 mm.
REMS Power-Press XL ACC wyznacza nowe standardy pod względem ekonomiczności i przyjazności
użytkowania. Pozwala na zaciskanie do Ø 110 mm w jednym przebiegu. Również w przypadku Geberit
Mapress ZE STALI WĘGLOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ i MIEDZI w instalacjach wody pitnej i grzewczych
do Ø 108 mm. Oprócz kompletnego asortymentu ponad 400 cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/
pierścieni zaciskowych XL REMS do zespołu napędowego można podłączyć również odpowiednie cęgi
zaciskowe/pierścienie zaciskowe innych producentów. Automatyczna blokada cęgów zaciskowych i automatyczny powrót po zakończeniu procesu zaciskania podnoszą bezpieczeństwo użytkowania.
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Kompletny asortyment cęgów/pierścieni
zaciskowych/pierścieni zaciskowyc XL REMS
do wszystkich powszechnie stosowanych
systemów zaciskowych.
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Obrotowe mocowanie cęgów.
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Pewne mocowanie cęgów/pierścieni zaciskowych dzięki automatycznemu ryglowaniu.

Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe/pierścienie zaciskowe XL o dużej obciążalności
z ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej
stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/
pierścieni/pierścieni XL REMS są specyficzne
dla każdego systemu i odpowiadają konturom
poszczególnych systemów zaciskowych.
Zapewnia to bezproblemową zgodność
i pewne zaciskanie.
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Także dla odpowiednich cęgów/pierścieni
zaciskowych innych producentów.
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Regulowana osłona bezpieczeństwa.
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Zwarte, mocne, sprawdzające się na budowie.
Małe rozmiary zgrabna forma, urządzenie
napędowe tylko 5,5 kg.

Impulsowy charakter przebiegu zaciskania
z ACC
Bezpieczeństwo pracy, funkcji i ruchu.
Automatyczny ruch powrotny po całkowitym
przebiegu procesu zaciskania (wymuszony
powrót).
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Wielotonowy przesuw i siła nacisku to
błyskawiczny i nienaganny zacisk.
Siła wzdłużna 32 kN.
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Bardzo mocny napęd elektrohydrauliczny
ze sprawnym silnikiem uniwersalnym 450 W,
wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą i zwartym wysokowydajnym
systemem hydraulicznym.
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Bezpieczny włacznik impulsowy.

Długi skok roboczy pozwala na wykonywania
zacisków w jednym przebiegu roboczym,
idealny do dużych rozmiarów. Superszybka,
np. Geberit Mapress ZE STALI SZLACHETNEJ Ø 108 mm w zaledwie 15 s.
Ergonomiczna obudowa z uchwytem Softgrip
i wgłębieniem.

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack
Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z wymuszonym przebiegiem do wykonywania połączeń
zaciskowych Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych /pierścieni
zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatyczną
blokadą. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60Hz,
450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym oraz z bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. W skrzyni
transportowej.
		Nr art. 579010 R220# 


Akcesoria


Pierścienie zaciskowe REMS XL (PR-3S)
Pierścieniowe zaciskowe o dużej obciążalności XL (PR-3S) i cęgi pośrednie Z6 XL z kutej
i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kształty zacisku pierścieni zaciskowych REMS XL
(PR-3S) są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania danego systemu złączek zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.
M 66,7 XL (PR-3S)*		Nr art. 579107 R#



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



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



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



Cęgi pośrednie Z6 XL
do napędu pierścieni zaciskowych REMS M 64,0 – 108,0 XL
(PR‑3S) z REMS Power-Press XL		Nr art. 579120 R#



* Do napędu pierścieni zaciskowych XL (PR-3S) wymagane są cęgi pośrednie Z6 XL.

Cęgi zaciskowe REMS/pierścienie zaciskowe/pierścienie zaciskowe XL
do wszystkich powszechnie stosowanych systemów zaciskowych.

Info

Info

REMS Cęgi do cięcia M do cięcia sworzni gwintowanych.

Nożyce REMS do cięcia kabli elektrycznych		 Nr art. 571887#



Skrzynka transportowaz wkładami i praktycznymi
uchwytami do noszenia		 Nr art. 579240 R#



Sprzedaż tylko poprzez handel
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
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REMS Power-Press XL ACC napęd		 Nr art. 579000 R220#

