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REMS Aquila 3B
Hordozható csőmegmunkáló  
állomás láncos csősatuval

Stabil, jól hordozható csőmegmunkáló állomás beépí-
tett láncos csősatuval, összecsukható, 3 lábú állványon. 
Praktikus lerakófelülettel. Kisipari és ipari használatra. 
Akár a műhelyben, akár a helyszínen.
Befogási tartomány Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6" 
Teherbírás ≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – hordozható csőmegmunkáló állomás. 
Csövek biztos rögzítése 6"-ig. Bárhol a helyszínen.  
Stabil, elcsavarodásmentes, öntött kialakítású munkalap beépített láncos csősa-
tuval, csőtartóval, szerszámtartóval, 3 hajlítóegységgel  Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" 
csövek hajlításához, szorítófejjel.

Speciális fogazású kettős szorítópofa, könnyen cserélhető, prizma alakú, a csövek 
biztos tartásához a teljes befogási tartományban. Speciálisan edzett, a hosszú 
élettartamért. Szorítólánc stabil lánctagokkal, a gyorsszárral és a trapézmentes 
orsóval gyorsan megszorítható.

Jól hozzáférhető munkaterület a láncos csősatu előtt a szabad oldalra hajtás  
biztosítására akár hosszabb szerszámok esetén is. Különösen megfelelő csősze-
reléshez, pl. daraboláshoz, menetvágáshoz, hajlításhoz vagy rögzítéséhez.

Állítható szorítófej a csőmegmunkáló állomás beszorítására a padló és  
a mennyezett közé, a különösen szilárd rögzítés érdekében.

Jól bevált 3 lábú állvány a biztos állásért, összecsukható, egyszerűen felállítható, 
és könnyen szállítható.

Praktikus lerakófelület szerszámoknak és munkaanyagoknak. 

Állítható magasságú REMS Herkules anyagtartók (107. oldal).

Szállítási terjedelem
REMS Aquila 3B. Hordozható csőmegmunkálló állomás láncos csősatuval  
a csövek beszorítására, szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Munkalap  
beépített láncos csősatuval, kettős szorítópofával, csőtartóval, szerszámtartóval, 
3 döntőegységgel Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" csövek megdöntéséhez, szorítófejjel. 
Összecsukható 3 lábú állvány lerakófelülettel. Teherbírás ≤ 450 kg.  
Kartondobozban.

Cikk-sz.
120270 R

REMS Aquila WB Láncos csősatu munkapadhoz

Kiváló minőségű, munkapadra rögzíthető, robusztus láncos 
csősatu. Kiemelkedő minőség a hosszú élettartamért.  
Kisipari és ipari használatra. Akár a műhelyben, akár  
a helyszínen.
Befogási tartomány Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – csövek biztos rögzítése 6"-ig.  
Stabil, elcsavarodásmentes, öntött kialakítású alaplemez beépített láncos  
csősatuval, csőtartóval, döntőegységgel.

Speciális fogazású kettős szorítópofa, könnyen cserélhető, prizma alakú, a csövek 
biztos tartásához a teljes befogási tartományban. Speciálisan edzett, a hosszú 
élettartamért.

Szorítólánc stabil lánctagokkal, a gyorsszárral és a trapézmentes orsóval gyorsan 
megszorítható.

Jól hozzáférhető munkaterület a láncos csősatu előtt a szabad oldalra hajtás  
biztosítására akár hosszabb szerszámok esetén is. 

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz,  
hajlításhoz vagy rögzítéséhez.

Munkapadra rögzíthető. Ügyeljünk a munkaasztal terhelésére.

Állítható magasságú REMS Herkules anyagtartók (107. oldal).

Német minőségi termék

Szállítási terjedelem
REMS Aquila WB. Kiváló minőségű láncos csősatu a csövek beszorítására,  
szilárd anyagból, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Alaplemez beépített láncos csősatuval, 
kettős szorítópo fával, csőtartóval, döntőegységgel. Munkapadhoz. Kartondobozban.
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