Tek seferde
Ø 110 mm’ye
kadar presleme.

REMS Power-Press XL ACC

for Professionals

Tek seferde Ø 110 mm’ye kadar presleme.
Çok hızlı, örn. Ø 108 mm sadece 15 sn.’de.
Cebri işlem tertibatı ile donatılmıştır.
Pres pensesini otomatik olarak kilitleme tertibatı.
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REMS Power-Press XL ACC – üniversal
olarak 110 mm Ø çapına kadar.
REMS Power-Press XL ACC verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından yeni standartlar belirler. Tek seferde
Ø 110 mm'ye kadar presleme imkanı sağlar. Bu aynı şekilde Ø 108 mm'ye kadar olan içme suyu ve kalorifer
tesisatındaki Geberit Mapress C ÇELİK, PASLANMAZ ÇELK ve BAKIR için de geçerlidir. Tahrik makinesi
için 400'ü aşkın REMS pres penseleri / pres ringleri / pres ringleri XL içeren komple ürün gamının yanı sıra
farklı markalara ait uygun pres penseleri / pres ringleri de kullanılabilir. Otomatik pres pensi kilitleme ve
tamamlanan presleme işlemi sonrasında devreye giren otomatik geri dönme özelliği kullanıcıya fazladan
güvenlik sunar.
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Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için
REMS pres pensleri/pres halkaları/pres halkaları XL komple ürün yelpazesi.

2

Sertleştirilmiş ve özel çelikten üretilmiş, son
derece dayanıklı pres pensleri/pres halkaları/
pres halkaları XL. REMS pres penslerinin/pres
halkalarının/pres halkalarının XL pres konturları sisteme özgü olup, ilgili pres fitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Bundan
dolayı basit, sistem uyumlu ve güvenilir pres
işlemleri ve sonuçları sağlanmaktadır.
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Kompakt, pratik ve hafif olarak tasarlanmıştır.
Tahrik sistemi sadece 5,5 kg.
Tek seferde presleme işlemi yapılmasını
sağlayan uzun çalışma aralığı, büyük boyutlar
için ideal. Çok hızlı, örn. Geberit Mapress
PASLANMAZ ÇELİK Ø 108 mm sadece
15 sn.’de.
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Ergonomik tasarımlı, yumuşak kavramalı
gövde ve tutamak.
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Döner tip pres tertibatı.

7

Otomatik kilitleme sayesinde pres pensi/pres
halkası güvenli şekilde yerine oturur.

8

Başka marka pres pensleri/pres halkaları için
de kullanılabilir.

9

Ayarlanabilir koruma.

10

Pres işlevi dokunmalı ilerlemeyle ACC
doğrultusunda gerçekleşmektedir
İş güvenliği, işlevsel güvenilirlik ve işletme
güvenliği için. Presleme işlevi tamamlandığında otomatik olarak başlama konumuna geri
dönmektedir (cebri işlem tertibatı).
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Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü,
saniyeler içinde kusursuz presleme işlevlerinin
gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir.
İtme kuvveti 32 kN.
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Güçlü elektrohidrolik tahrik sistemi ve
üniversal motorlu 450 W, beklemesiz emniyetli
kaydırma vitesli şanzıman ve emniyet tipi
kaydırmalı kavrama sistemiyle donatılmış
tahrik sistemi.

REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack
Pres fiting bağlantılarının gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiş üniversal, cebri işlem tertibatlı
elektrohydrolik radyal pres, 10–108 (110) mm Ø, ⅜ – 1" Ø çapında pres bağlantıları için. REMS
pres pensleri/pres halkaları/pres halkaları XL başka marka makinelerde de kullanılır. Uygun pens
sistemine sahiptir. Elektrohidrolik tahrik Üniversal motorlu 230 V, 50–60 Hz, 450 W, beklemesiz
şanzımsan, emniyetli kaydırmalı kavrama sistemi ve bitiş sinyali tertibatıyla donatılmıştır. Taşıma
sandığı içinde.
		Art.-No. 579010 R220# 


Aksesuarlar
REMS Power-Press XL ACC tahrik makinesi		Art.-No. 579000 R220#



M 66,7 XL (PR-3S)*		Art.-No. 579107 R#



M 76,1 XL (PR-3S)*		Art.-No. 579101 R#



M 88,9 XL (PR-3S)*		Art.-No. 579102 R#



M 108,0 XL (PR-3S)*		Art.-No. 579103 R#



Ara Pens Z6 XL
REMS Power-Press XL ile birlikte REMS pres halkalarını
M 64,0 – 108,0 XL (PR‑3S) tahrik etmek için		Art.-No. 579120 R#



* Pres halkalarının XL (PR-3S) tahriki için ara pens Z6 XL gereklidir.

Piyasada yaygın tüm pres fitting sistemleri için
REMS pres pensleri/pres halkaları/pres halkaları XL.

Info

Info

REMS Kerpentenleri M.

REMS Kablo makası		Art.-No. 571887#



Döşemeli ve pratik taşıma tutamaklı taşıma kutusu		Art.-No. 579240 R#
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www.rems.de · TUR@rems.de
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REMS pres halkaları XL (PR-3S)
Dövme ve özel sertleştirilmiş çelikten üretilmiş yüksek dayanıklı pres halkaları XL (PR-3S) ve
ara pens Z6 XL. REMS Pres halkalarının XL (PR-3S) pres konturları sisteme özgü olup, ilgili
press fitting sistemlerinin pres konturlarına uygundur. Böylece kusursuz, sistemle uyumlu ve
güvenli presleme sağlanır.

