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REMS Eco-Press Ręczna prasa promieniowa

Niemiecka jakośćNiemiecka jakość

Uniwersalna ręczna prasa promieniowa do 
wykonywania połączeń zaciskowych powszechnie 
stosowanych systemów złączek zaciskowych.
Połączenia zaciskowe rur z tworzyw 
sztucznych i stabilizowanych Ø 10 – 26 mm
 Ø ⅜ – 1"
Kompletny asortyment cęgów REMS dla wszystkich 
powszechnie stosowanych systemów zaciskowych, 
patrz strona 182 – 212.

REMS Eco-Press – uniwersalna do Ø 26 mm.
Błyskawiczne pewne zaciskanie.
Zalety systemu
Tylko jeden rodzaj cęgów zaciskowych do wszystkich pras promieniowych 
REMS 32 kN oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów 
o sile posuwu 32 kN.
Wszystkie cęgi zaciskowe oznaczone * mają dodatkowe złącze (Patent EP 
1 223 008, Patent US 6,739,172) i pasują także do ręcznych pras promieniowych 
REMS Eco-Press. Ułatwia to i obniża koszty magazynowania.

Cęgi zaciskowe do powszechnie stosowanych 
systemów
Kompletny asortyment cęgów zaciskowych REMS do wszystkich powszechnie 
stosowanych systemów zaciskowych (strona 182 – 212). Cęgi zaciskowe 
o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali 
specjalnej.  Kontury zaciskowe cęgów REMS są specyfi czne dla każdego systemu 
i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to 
bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

Konstrukcja
Zwarta, poręczna, lekka. Napęd z krótkimi ramionami – tylko 1,6 kg. Wszędzie 
do zastosowania, z wolnej ręki, nad głową, w ciasnych stanowiskach. Pewne 
mocowanie cęgów dzięki ryglowaniu zatrzaskowemu. Dzielone ramiona z rur – 
indywidualne dopasowanie długości dźwigni do potrzebnej siły dla konkretnego 
systemu zaciskowego. Także dla odpowiednich cęgów zaciskowych/pętli 
zaciskowych innych producentów.

Przebieg zaciskania 
Prawidłowe zaciśnięcie dokonane jest w przypadku całkowitego zamknięcia się 
cęgów. Blokowany zderzak końcowy – cęgi pozostają zamknięte, aż do momentu 
otwierania. Umożliwia to bardzo łatwą kontrolę wzrokową prawidłowości zacisku 
(całkowicie zamknięte cęgi).

Zakres dostawy
REMS Eco-Press napęd. Ręczna prasa promieniowa z blokowanym 
zderzakiem końcowym, do połączeń zaciskowych rur z tworzyw sztucznych 
i stabilizowanych Ø 10–26 mm, Ø ⅜ – 1". Do współpracy z cęgami REMS. 
Dzielone ramiona z rur. W opakowaniu foliowym.

Nr art.
574000 R

OsprzętOsprzęt

Wyszczególnienie Nr art.
Cęgi zaciskowe REMS  patrz strona 182 – 212.
REMS Cęgi do cięcia M  do cięcia sworzni gwintowanych patrz strona 215.
Torba przenośna  do napędu i 3 cęgów zaciskowych 574436 R
Skrzynka z blachy  z wkładką do napędu 
i 3 cęgów zaciskowych 574430 R

Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172


