Akumulatorska radialna
stiskalnica z avtomatskim
povratnim hodom in nad
zorom stiskalnega pritiska

REMS Akku-Press 22 V ACC

NOVOS

T

MANJŠA!
HITRE JŠA!
MOČNE JŠA!

for Professionals

Še močnejša: 50 % več energije! 1)
● Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah za ca. 200 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije.
● Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 5,0Ah za ca. 400 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije.
● Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 9,0Ah za ca. 720 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije.

Še manjša: le 35,5 cm s stiskalnimi kleščami V 15!
Še hitrejša: stiskanje v 4,5 s!
Prisilni postopek in nadzor stiskalnega pritiska!
Antivibracijski sistem!
Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč!
Le 3,2 kg vklj. z akumulatorsko baterijo!
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REMS Akku-Press 22 V ACC – univerzalna
do Ø 110 mm. Prisilni postopek in nadzor
stiskalnega pritiska. Antivibracijski sistem.
Univerzalna, priročna, izredno lahka akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom in nadzorom
stiskalnega pritiska za izdelavo stisnjenih spojev Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Tehnologija REMS Li-Ion 22 V
postavlja merila glede gospodarnosti in prijaznosti uporabe in s tem omogoča uporabniku izjemno hitro
stiskanje v 4,5 s pri 50 % več energije 2). Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč in avtomatski povratni tek po
končanem postopku stiskanja (prisilni potek) pomenijo za uporabnika dodatno varnost. Antivibracijski sistem
omogoča nenaporno stiskanje brez vibracij. S težo, ki znaša le 3,2 kg in dolžino, ki vključno s stiskalnimi
kleščami V 15 znaša 35,5 cm, odpira ta akumulatorska radialna stiskalnica nove dimenzije. Uporabna je
kjerkoli, prostoročno, nad glavo, tudi na posebej ozkih mestih.
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Kompletna ponudba stiskalnih klešč/stiskalnih
obročev REMS za vse običajne sisteme
stiskalnih fitingov.
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Visoko obremenljive stiskalne klešče/stiskalni
obroči iz kovanega in trdega, posebej kaljenega
posebnega jekla. Stiskalne konture stiskalnih
klešč/stiskalnih obročev REMS so sistemsko
specifične in ustrezajo stiskalnim konturam
ustreznih sistemov stiskalnih fitingov. Zaradi
tega se omogoča neoporečno sistemsko
konformno, varno stiskanje.
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Patent DE 101 01 440, Patent EP 1 223 008,
Patent US 6,739,172
Vse stiskalne klešče REMS, ki so v katalogu
označene z * imajo dodaten priključek in
so primerne tudi za ročno radialno stiskalnico
REMS Eco-Press. Zaradi tega enostavno,
stroškovno ugodno skladiščenje.
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Patent DE 101 01 440
Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172
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Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330
Rezalna priprava v obliki stiskalnih klešč.
Pogon z vsemi radialnimi stiskalnicami
REMS (razen REMS Mini-Press ACC, REMS
Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S
22 V ACC) in primernimi radialnimi stiskalni
cami drugih znamk.

5

Kompaktna, priročna, zelo lahka. Pogonski
stroj z akumulatorsko baterijo le 3,2 kg.
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Pogonski stroj s stiskalnimi kleščami V 15
z dolžino 35,5 cm. Zaradi tega je uporabna
kjerkoli, prostoročno, nad glavo, tudi na
posebej ozkih mestih.
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Optimalna razporeditev teže za enoročno
uporabo. Pogonski stroj z vstavljenimi
stiskalnimi kleščami se lahko priročno odloži
na akumulatorsko baterijo.
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8

Ergonomično oblikovano ohišje in površine
ročaja z mehkim oprijemom.

9

Delovna LED-luč.

10 Nadzor stanja stroja.
11 Vrtljivo prijemalo stiskalnih klešč,
kot vrtenja > 360°
12 Varni nased stiskalnih klešč/vmesnih klešč z
avtomatskim zaprtjem. Tudi za primerne sti
skalne klešče/stiskalne obroče drugih znamk.
13 Nadzor stiskalnega pritiska
Nadzor stiskalnega pritiska med postopkom
stiskanja. Ocena stiskalnega pritiska z barvnim
LED-prikazom.
14 Antivibracijski sistem
Posebna pogonska tehnika z izravnavo mase
in površinami ročaja z mehkim oprijemom
za nenaporno stiskanje z malo vibracijami.
15 Postopek stiskanja v koračnem delovanju
z ACC
Za delovno varnost, funkcijsko varnost in
varnost obratovanja. Avtomatski povratni tek po
končanem postopku stiskanja (prisilni potek).

1) 2)

18 Varnostno stikalo na dotik.
19 Li-Ion 22 V Technology
Visoko zmogljive litij-ionske akumulatorske
baterije 21,6 V s kapaciteto 1,5, 2,5, 5,0 ali
9,0 Ah za dolgo delovanje. Zmogljive in lahke.
Litij-ionske akumulatorske baterije 21,6 V
za 50 % več energije v primerjavi z litij-ionskimi
akumulatorskimi baterijami 14,4 V.
20 Stopenjski prikaz polnilnega stanja z barvnimi
LED lučmi.
21 Območje delovne temperature – 10 do + 60 °C.
Brez spominskega efekta za maksimalno moč
akumulatorske baterije.
22 Hitri polnilnik za kratek polnilni čas.
23 Oskrba z napetostjo 230 V/21,6 V, za omrežno
obratovanje 230 V namesto litijeve ionske
akumulatorske baterije 21,6 V, kot pribor.
24 Visoko obremenljive kabelske škarje iz
kovanega in posebej kaljenega posebnega
jekla za rezanje električnih kablov ≤ 300 mm²
(Ø 30 mm).

REMS Akku-Press 22 V ACC – majhna med velikimi
S težo samo 3,2 kg in dolžino, ki vključno s stiskalnimi kleščami V 15 znaša samo 35,5 cm,
ta akumulatorska radialna stiskalnica odpira nove dimenzije.

35,5 cm

Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V v primerjavi z akumulatorsko baterijo Li-Ion 14,4 V

16 Tonska potisna in stiskalna sila za brezhibno
stiskanje v roku sekund. Potisna sila 32 kN.

17 Močan elektrohidravlični pogon z zmogljivim
akumulatorskim motorjem 21,6 V, 380 W,
robustnim planetnim gonilom, ekscentrično
batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim
hidravličnim sistemom.

REMS Akku-Press 22 V ACC
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim
postopkom in nadzorom stiskalnega pritiska za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm
Ø ⅜ – 4". Za pogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/
stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljiv priključek stiskalnih klešč z avtomatskim blokiranjem.
Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 21,6 V, 380 W, robustnim planetnim
gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom.
Antivibracijski sistem. Initegrirana LED-delovna svetilka. Delovna LED-luč. Akumulatorska baterija
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hitri polnilnik Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W.
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack 
V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.		 Št. izdelka 576010 R220#



REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack 
V kovčku L-Boxx. 		 Št. izdelka 576011 R220#



Rezalne klešče REMS M – rezanje navojnih
drogov. Navojni drog se lahko po rezanju brez
dodelave privije v navojni priključek cevne
objemke ali matice.
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Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Kabelske škarje REMS – enostavno rezanje
električnih kablov. Zamenljiva rezila za kabel
z izredno natančno rezalno geometrijo za dolgo
obstojnost.
24

REMS Akku-Press 22 V ACC pogonski stroj,
brez akumulatorske baterije		 Št. izdelka 576000 R22#



Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah		
Št. izdelka 571570 R22#



Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		 Št. izdelka 571571 R22#



Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		 Št. izdelka 571581 R22#



Akumulatorska baterija Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		 Št. izdelka 571583 R22#



Hitro polnilna naprava Li-Ion Li-Ion 230 V,
50 – 60 Hz, 70 W		 Št. izdelka 571575 R220#



Oskrba z napetostjo 230 V/21,6 Vza omrežno
obratovanje 230 V namesto litijeve ionske
akumulatorske baterije 21,6 V		 Št. izdelka 571567 R220#



Zaboj iz jeklene pločevine z vložkom		 Št. izdelka 571290 R#



Sistemski kovček L-Boxx z vložkom		 Št. izdelka 571283 R#



Info

Info

Info

Stiskalne klešče REMS/stiskalni obroči REMS
Visoko obremenljive stiskalne klešče/stiskalni obroči iz trdega, posebej kaljenega
posebnega jekla. Stiskalne konture stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS
so sistemsko specifične in ustrezajo stiskalnim konturam ustreznih sistemov
stiskalnih fitingov. Za vse običajne sisteme stiskalnih fitingov.
Rezalne klešče REMS M
Rezalna priprava v obliki stiskalnih klešč (patent EP 1 459 825, patent US
7,284,330). Za rezanje navojnih drogov v samo 2 s. Jeklo, nerjaveče jeklo,
M 6 – M 12. Navojni drog se lahko po rezanju brez dodelave privije v navojni
priključek cevne objemke ali matice.
Kabelske škarje REMS
Visoko obremenljive kabelske škarje iz kovanega in posebej kaljenega posebnega
jekla za rezanje električnih kablov ≤ 300 mm² (Ø 30 mm).

Prodaja preko pooblaščenih trgovin.
Obvestilo trgovcem in izvajanje
demonstracij preko zastopnika
firme REMS:

Čubra Marketing

Mob.Tel.: 041/787 552
E-mail: Orien.Cubra@rems.de
SVN@rems.de · www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools
www.instagram.com/remstools
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