REMS Aquila 3B

Bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke

Stabil bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ med 3 ben. Med praktisk uppläggningsplatta.
För hantverk och industri. För bygge och verkstad.
Spännområde
Ø 10 – 165 mm
Ø ⅛ – 6"
Belastning
≤ 450 kg
REMS Aquila 3B – bärbar arbetsställ. Säker
fastspänning av rör upp till 6". På plats överallt.
Stabil torsionsfri gjutjärnskonstruktion av arbetsplattan med integrerad kedje-skruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bockningsanordningar för bockning
av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud.
Speciellt tandad dubbelskruvstycke, lätt att byta ut, prismaformad, för säker
fastspänning av rören i hela spännområdet. Specialhärdad, för lång hållbarhet.
Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr
och trapetsgängspindel.
Lätt tillgängligt arbetsområde framför kedje-skruvstycket för fri genomsvängning
även av långa verktyg.
Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. för kapning, gängning, svetsning, lödning.
Inställbart spännhuvud för fastspänning av arbetsstället mellan
tak och golv, för särskild hög stabilitet.
Beprövat stativ med 3 ben för säker uppställning, fällbart, för enkel uppställning
och lätt transport.
Praktisk uppläggningsplatta för verktyg och arbetsmaterial.
Materialstöd justerbara på höjden REMS Herkules (sida 104).

Info

Leveransens omfattning

REMS Aquila 3B. Arbetsställ med kedje-skruvstycke för fastspänning av rör,
massivt material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbetsplatta med integrerat kedjeskruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bockningsanordningar för bockning av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud. Fällbart
stativ med 3 ben med uppläggningsplatta. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.
Art. nr
120270R

REMS Aquila WB

Kedje-skruvstycke för arbetsbänk

Högvärdigt robust, kedje-skruvstycke för fastsättning
på arbetsbänk. Utmärkt kvalitet för lång hållbarhet.
För hantverk och industri. För bygge och verkstad.
Spännområde
Ø 10 – 165 mm
Ø ⅛ – 6"
REMS Aquila WB – säker fastspänning
av rör upp till 6".
Stabil torsionsfri gjutjärnskonstruktion av grundplattan med integrerad kedjeskruvstycke, rörstöd, bockningsanordning.
Speciellt tandad dubbelskruvstycke, lätt att byta ut, prismaformad, för säker
fastspänning av rören i hela spännområdet. Specialhärdad, för lång hållbarhet.

Tysk kvalitetsprodukt

Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och
trapetsgängspindel.
Lätt tillgängligt arbetsområde framför kedje-skruvstycket för fri genomsvängning
även av långa verktyg.
Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. för kapning, gängning, svetsning, lödning.
För fastsättning på arbetsbänk. Beakta arbetsbänkens belastning.
Materialstöd justerbara på höjden REMS Herkules (sida 104).

Leveransens omfattning

REMS Aquila WB. Högvärdigt kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massivt
material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplatta med integrerad kedje-skruvstycke
med dubbelskruvstycke, rörstöd, bockningsanordning. För arbetsbänk. I kartong.
Art. nr
120250R
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