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REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC
Akumulátorový rozšiřovač trubek 
s automatickým zpětným chodem

Kompaktní, snadno ovladatelné elektrické nářadí pro 
rychlé, jednoduché rozšiřování trubek/kroužků systému 
Uponor Quick & Easy. Pro akumulátorový a sít’ový 
provoz. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.
Rozšiřování  Ø 16 – 40 mm
 Ø ½ – 1½"

REMS Akku-Ex-Press Q & E ACC – Rychlé a jedno-
duché elektrické rozšiřování až do Ø 40 mm. 
Superlehké, supermalé, superovladatelné. 
S auto matickým zpětným chodem.
Pro Uponor Quick & Easy.
Rozšiřovací hlavy
Velká oblast rozšiřování do Ø 40 mm. Automaticky probíhající, postupné rozšiřo-
vání až do momentu, kdy rozšiřovací hlavy dosáhnou stanovené koncové polohy. 
Použití originálních rozšiřovacích hlav Uponor Quick & Easy, ručně a hydraulicky. 

Konstrukce 
Superlehký, supermalý, super padnoucí do ruky. Pohonná jednotka s akumuláto-
rem jen 2,3 kg. Pohonná jednotka s lisovací hlavou je jen 30 cm dlouhá. Proto 
všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, na úzkých místech. Optimální rozdělení 
hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Ergonomicky vytvořený kryt s prohlubněmi 
pro uchopení. Integrovaná LED-pracovní svítilna k osvětlení pracovního místa. 
Pro akumulátorový a sít’ový provoz. Elektronická kontrola stavu nabití s ochranou 
proti úplnému vybití a ukazatelem stavu nabití s 2-barevnými LED. 

Pohon
Vysoká rozšiřovací síla pro bleskové, bezvadné rozšiřování. Výkonný elektro-
hydrau lický pohon s automatickým zpětným chodem (ACC), s výkonným aku-
mulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 14,4 V, 420 W výkonu, robustní 
planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysoko-
výkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač. 

Akumulátorový nebo síťový provoz
Li-Ion PLUS technologie. Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 14,4 V s kapacitou 
1,6 nebo 3,2 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Vysokovýkonné a lehké. Ochrana 
proti hlubokému vybití a přebití se sledováním a kontrolou jednotlivých článků. 
Sledování a kontrola teploty během procesu nabíjení. Rozsah pracovní teploty 
– 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rych-
lonabíječka pro krátké doby nabíjení. Zdroj napětí Li-Ion 230 V pro síťový provoz 
namísto akumulátoru Li-Ion 14,4 V, jako příslušenství.

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Jen 2,3 kg !

PříslušenstvíPříslušenství

Označení Obj.č.
REMS Akku-Ex-Press Q&E ACC Li-Ion 
pohonný stroj,  bez akumulátoru 575005 R14

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah 571545 R14

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah 571555 R14

Rychlonabíječka Li-Ion/Ni-Cd 230 V,  50 – 60 Hz, 65 W 571560 R220

Sít’ový zdroj Li-Ion 230 V  pro síťový provoz místo 
akumulátoru Li-Ion 14,4 V 571565 R220

Kufr z ocelového plechu  s vložkou 578290 R

REMS akumulátorová LED-svítilna  viz strana 97 175200 R

Rozsah dodávky
REMS Akku-Ex-Press Q&E ACC Li-Ion Basic-Pack. Akumulátorový rozšiřovač 
trubek pro rozšiřování trubek/kroužků systému Uponor Quick & Easy do 
Ø 16 – 40 mm, Ø ½ – 1½". Elektro hydraulický pohon s výkonným akumulátorovým 
motorem s vysokou tažnou silou 14,4 V, 420 W výkonu, robustní planetovou 
převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným 
hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač, otočné lisovací zařízení. 
Integrovaná LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,6 Ah, rychlo-
nabíječka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. Bez rozšiřovacích hlav. 
V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č.
575015 R220

Věnujte pozornost montážnímu návodu dodavatele systému. Akumulátorové 
rozšiřovače pro jiné systémy na vyžádání. Jiná napětí sítě na vyžádání.

s nuceným chodem
a kontrolou stavu nabití


