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

Otomatik geri alma  
tertibatı ile donatılmış  
akülü radyal pres

REMS Mini-Press 22 V ACC

DAHA KÜÇÜK!
DAHA HIZLI!
DAHA GÜÇLÜ!



Daha da güçlü: %50 oranında daha fazla presleme! 1) 

● Akü Li-Ion 21,6 V 1,5 Ah, bir akü şarjıyla yaklaşık 250 Viega Profipress DN 15 presi.  
● Akü Li-Ion 21,6 V 2,5 Ah, bir akü şarjıyla yaklaşık 390 Viega Profipress DN 15 presi.

Daha da küçük: Mini V 15 pres pensi ile sadece 31 cm! 
Daha da hızlı: 4 saniyeden kısa sürede presleme! 

Tamamlanan presleme işlemi sonrasında otomatik  
geri dönme (geri alma tertibatı)! Pres pensesini  
otomatik olarak kilitleme tertibatı!

Akü dahil sadece 2,5 kg! 

Patent EP 1 952 948 
Patent EP 2 347 862 
Patent EP 1 459 825
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REMS Mini-Press 22 V ACC – üniversal olarak  
40 mm Ø çapına kadar. Süper hafif, çok küçük,  
çok pratik, süper hızlı.

Pres bağlantılarını imal etmek için çok amaçlı ve çok kullanışlı cebri hareketli akülü radyal pres makinesi, Ø 10 – 40 mm,  

Ø ⅜ – 1 ¼". Verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından yeni standartlar belirleyen yeni REMS Li-Ion 22 V teknolojisi, kullanıcılarına 

4 saniyeden kısa sürede %50 oranında fazladan presleme özelliğinin yanı sıra çok hızlı bir kullanım imkanı sunuyor 2).  

Otomatik pres pensi kilitleme ve tamamlanan presleme işlemi sonrasında devreye giren otomatik geri dönme (geri alma  

tertibatı) özelliği kullanıcıya fazladan güvenlik sunar. Sadece 2,5 kg'lık bir ağırlığa ve pres pensi Mini V 15 ile birlikte  

sadece 31 cm'lik uzunluğa sahip bu ürün, akülü radyal pres makinelerinde yeni bir dönem açıyor. Tek elle, baş üzeri ve  

son derece dar yerlerde olmak üzere her yerde sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. 

1  REMS pres penseleri Mini/pres halkaları ve diğer  
markalar ve tüm geçerli pes fitting sistemleri için uygun 
penseler için.

2  Dövme tekniği ile sertleştirilerek güçlendirilmiş  
ve özel çelikten üretilmiş, son derece dayanıklı pres 
pensleri/pres halkaları. REMS pres penslerinin/pres  
halkalarının pres konturları sisteme özgü olup, ilgili pres 
fitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Bundan 
dolayı basit, sistem uyumlu ve güvenilir pres işlemleri ve  
sonuçları sağlanmaktadır.

3  Patent EP 1 952 948 
Pres pensi bağlantısının özel tasarımı sayesinde REMS 
Mini pres pensleri son derece kompakt yapıya sahiptir  
ve hafiftir.

4  Patent EP 2 347 862 
Presleme işlemi sırasında kaymayı önlemek için pres  
çenelerinin içerisinde yer alan oluklar.

5  Patent EP 1 459 825  
Dişli çubukların ayrılmasını sağlayan REMS kerpentenleri 
Mini M aksesuar olarak sunuluyor.

6  Yapılış biçimi 
Süper hafif, çok küçük, çok pratik. Tahrik sistemi akü ile 
birlikte sadece 2,5 kg. Tahrik makinesi, V 15 pres pensiyle 
birlikte sadece 31 cm uzunluğundadır. Bu özelliğinden 
dolayı her yerde, tek elle, baş üstünde ve zor ulaşılabilir 
dar alanlarda uygulanabilmektedir.

7  Pres pensi takılı makine elinizin altında olacak şekilde 
akü üzerinde bırakılabilir.

8  Ergonomik tasarımlı, yumuşak kavramalı gövde.

9  Çalışma yerini aydınlatmak için entegre LED çalışma 
lambası. 

10 > 360° dönebilir döner tip pres tertibatı.  
Presleme penslerinin emniyetli duruşu.

11 Otomatik kilitleme sayesinde pres pensi/ara pens  
güvenli şekilde yerine oturur. Akü ve şebeke üzerinden 
çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

12 Elektronik şarj kontrolü – akü bitim seviyesi  
için 2 renkli şarj durum göstergesi.

13 ACC’li presleme 
İş güvenliği, işlevsel güvenilirlik ve işletme güvenliği için. 
Tamamlanan presleme işlemi sonrasında otomatik geri 
dönme (geri alma tertibatı). Süper hızlı. 4 saniyeden  
kısa sürede presleme.

14 Tahrik sistemi 
Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü, saniyeler  
içinde kusursuz presleme işlevlerinin gerçekleştirilmeleri 
için geliştirilmiştir. İtme kuvveti 22 kN. Tahrik sistemi güçlü 
elektro hidrolik tahrik güçlendirilmiş Akü motor 21,6 V, 
380 W veriş, şanzıman, Eksantrik pompa ve kompakt  
yüksek tahrikli-Hidrolik sistemi.

15 Dokunma tipi emniyetli şalter.

16 Li-Ion 22 V teknolojisi 
Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun süreli  
çalışma için 1,5 veya 2,5 Ah kapasiteli. Güçlü ve hafif. 
Akü Li-Ion 21,6 V sayesinde %50’ye kadar daha fazla 
presleme Akü Li-Ion 14,4 V. Akü Li-Ion 21,6 V 1,5 Ah,  
bir akü şarjıyla yaklaşık 250 Viega Profipress DN 15  
presi. Akü Li-Ion 21,6 V 2,5 Ah, bir akü şarjıyla yaklaşık 
390 Viega Profipress DN 15 presi.

17 Kademeli renkli şarj durumu göstergesi. 

18 Tam şarj bitimine ve fazla şarja karşı korumalıdır.  
Tek hücre denetimli. Şarj sırasında sıcaklık denetimi.  
– 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum 
akü performansı için memory etkisi görülmez. 

19 Kısa şarj süreleri için hızlı şarj aleti. Lityum-İyon 21,6 V 
akü yerine kablolu işletim için lityum-iyon 230 V/21,6 V 
akım beslemesi aksesuar olarak temin edilebilir.
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Aksesuarlar
REMS Mini-Press 22 V ACC tahrik makinesi,  
aküsüz  Art.-No. 578002 R22#  

Akü Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah   Art.-No. 571570 R22#  

Akü Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah    Art.-No. 571571 R22#  

Hızlı şarj tertibatı Li-Ion 230 V,  50 – 60 Hz, 70 W  Art.-No. 571575 R220#  

Bölmeli çelik kutu  Art.-No. 578290 R#  

REMS pres penseleri Mini / REMS pres halkaları 
Tüm geçerli pres fitting sistemleri için.

REMS kerpentenleri Mini M 
Ayırma tertibatı pres pensi olarak tasarlanmıştır (Patent EP 1 459 825). Dişli çubuklarını 2 saniyeden 
kısa bir süreden ayırmak için. Çelik, paslanmaz çelik, M 6 – M 10. Dişli çubuk, kesildikten sonra  
başka çalışma gerektirmeden boru bileziğinin veya somunun vidalı bağlantı yerine vidalanabilir. 
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REMS Mini-Press 22 V ACC

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Tüm geçerli Pres fitting sistemleriyle, pres fitting  
bağlantılarının gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiş bulunan akülü el aleti, Ø 10–40 mm,  
Ø ⅜ – 1 ¼" çapında pres bağlantıları içindir. REMS pres pensleri Mini/pres halkaları kullanılır. 
Otomatik kilitleme mekaniz malı pres pensesi tutucusu. Güçlü elektrohidrolik tahrik sistemi  
ve üniversal motorlu 21,6 V, 380 W veriş, beklemesiz emniyetli kaydırma vitesli şanzıman  
ve emniyet tipi kaydırmalı kavrama sistemiyle donatılmış tahrik sistemi. Emniyet tipi dokunmalı 
çalıştırma butonu. Entegre LED çalışma lambası. Akü Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, hızlı şarj tertibatı  
Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. Sağlam çelik sandık içerisinde. 
  Art.-No. 578010 R220#   

Info

Info

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Ürünlerimiz hakkinda daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!Ürünlerimiz sadece uzman satış  
noktalarında mevcuttur.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707- 0
Faks     +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de


