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REMS Herkules Anyagalátétek

Német minőségi termék

Állítható magasságú anyagalátét golyóvezetéssel,  
forgó és álló csőhöz, ill. rúdanyaghoz. A kereskedelembe  
és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.
Csövek, szilárd anyag Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm 
Teherbírás ≤ 150 kg

REMS Herkules – Az erős támasz!   
Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható 
a két, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén a Ø ¾ – 6",  
Ø 26 – 168 mm tartományban.

Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz, csőhornyo-
láshoz, és hegesztéshez vagy forrasztáshoz. 

Robusztus, építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Szállításnál és tároláskor 
szétszerelhető.

Választható stabil állású 3 lábú állvány vagy rögzítőberendezés munkapadhoz. 

Állítható magasságú, REMS Herkules 3B a padlón 690-től 1180 mm-ig, REMS 
Herkules Y 35-től 580 mm-ig  a munkapad lemezétől számítva.

Szállítási terjedelem
REMS Herkules. Állítható magasságú anyag-alátét csövekhez, szilárd anyagból,  
Ø (⅛) ¾  – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Választható 3 lábú állvány vagy rögzítőberendezés 
munkapadhoz. Teherbírás ≤ 150 kg. Kartondobozban.
Megnevezés Kivitel Cikk-sz.
REMS Herkules 3B 3-lábú,  

védősapkákkal 120120 R
REMS Herkules Y szorítókészülék  

munkapadhoz 120130 R

Szállítási terjedelem
REMS Herkules XL 12". Állítható magasságú, összecsukható anyagtámasz  
csövekhez, szilárd anyagból, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Teherbírás ≤ 450 kg. 
Kartondobozban.

Cikk-sz.
120125 R

Állítható magasságú anyagalátét golyóvezetéssel,  
forgó és álló csőhöz, ill. rúdanyaghoz. A kereskedelembe 
és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.
Csövek, szilárd anyag Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Teherbírás ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – Szuper stabil a csövekhez 12"-ig.   
Különösen megfelelő csőszereléshez, pl. bontáshoz, menetvágáshoz,  
csőhornyoláshoz, hegesztéshez vagy forrasztáshoz.

Az anyag forgatással, húzással és tolással minden irányban könnyen mozgatható 
a két, rozsdaálló házban található, rozsdamentes acélgolyó révén a Ø 1¼ – 12", 
Ø 42 – 324 mm tartományban.

Robusztus, építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Biztonságosan álló 3 láb, 
összecsukható szállítás és tárolás.

Állítható magasság a padlón 505-től 915 mm-ig.

Menetes orsó a csövek könnyű elhelyezéséhez, berendezéssel a fekvés  
rögzítéséhez. Praktikus markolat az áthelyezéshez, megfelelő szállításhoz.
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