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REMS Aquila 3B Bærbar rørbænk med kæde-rørskruestik

Stabil rørbænk, der er nem at bære, med integreret  
kæde-rørskruestik på sammenklappeligt 3-bens-stativ. 
Med praktisk fralægningsplade. Til håndværk og  
industri. Til byggeplads og værksted.
Spændeområde Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6" 
Bæreevne ≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – bærbar rørbænk.  
Rør spændes sikkert indtil 6". Anvendelig overalt.
Stabil, arbejdsplade i vridfri støbegodskontruktion med integreret kæde-rørskrue-
stik, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkenordninger til at bukke rør Ø 10 – 26 mm, 
Ø ⅜ – ¾", spændehoved.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker 
spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdetfor lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem  
og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning 
også af langt værktøj. 

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære,  
bukke og montere.

Indstilleligt spændehoved til at spænde rørbænken mellem loft og gulv,  
for særlig sikker stabilitet.

Gennemprøvet 3-bens-stativ for sikker stabilitet, sammenklappeligt, til nem  
opstilling og let transport.

Praktisk fralægningsplade til værktøj og arbejdsmateriale. 

Højdejusterbare materialestøtter REMS Herkules (side 107). 

Leveringen omfatter
REMS Aquila 3B. Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stang-
materiale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik  
med dobbelt spændebakke, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeanordninger til at 
bukke rør Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spændehoved. Sammeklappeligt 3-bens-stativ 
med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.
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REMS Aquila WB Kæde-rørskruestik til arbejdsbord

Førsteklasses, robust kæde-rørskruestik til fastgørelse  
på arbejdsbord. Fremragende kvalitet og lang levetid.  
Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.
Spændeområde Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – sikker spænding af rør indtil 6". 
Stabil, vridfri støbegodskonstruktion for grundpladen med integreret kæde- 
rørskruestik, rørstøtte, bukkeanordning.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker 
spænding af rør i hele spændeområdet. Specialhærdet, til lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem  
og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning 
også af langt værktøj. 

Særlig velegnet til rørinstallation f.eks. til at overskære, gevindskære,  
bukke og montere.

Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.

Højdejusterbare materialestøtte REMS Herkules (side 107). 

Tysk kvalitetsprodukt

Leveringen omfatter
REMS Aquila WB. Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stang-
materiale Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplade med integreret kæde-rørskruestik 
med dobbeltspændebakke, rørstøtte, bukkeanordning. Til arbejdsbord. I karton.
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