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REMS Aquila 3B
Zincirli boru mengenesine sahip portatif  
boru işleme tezgahı 

Katlanır 3 ayaklı sehpa üzerinde zincirli boru mengene-
sine sahip, sağlam ve portatif boru işleme tezgahı. Pratik 
istif yeri. Atölye, sanayi, şantiye ve tamirhaneler için. 
Sıkıştırma aralığı Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6" 
Taşıma kapasitesi ≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – Portatif boru işleme tezgahı.  
6" ebatına kadar boruları güvenli sıkıştırmak için.  
Her yerde kullanılabilir.  
Entegre zincirli boru mengenesine sahip, sağlam ve torsiyona karşı dayanıklı  
döküm malzemeden çalışma tezgâhı, boru desteği, alet tutucular, Ø 10 – 26 mm,  
Ø ⅜ – ¾" boruları bükmek için 3 adet bükme düzeneği, sıkıştırma kafası.

Özel dişli çift sıkıştırma çenesi, kolay değiştirilebilir, prizma şeklinde, komple  
sıkıştırma aralığında boruları güvenli şekilde sıkıştırmak için. Uzun kullanım için, 
özel sertleştirlmiş malzemeden yapılmıştır. Sağlam zincir elemanlarına sahip  
sıkıştırma zinciri, hızlı kilit ve trapez vidalı mil sayesinde kolay gerilebilir.

Zincirli boru mengenesi önünde uzun aletleri de çevirebilmek için , geniş çalışma 
alanı Özellikle boru tesisatlarında uygundur, örneğin kesme, diş açma, bükme, 
montaj işlemleri için .

Boru işleme tezgahı tavan ile taban arasına sıkıştırılabilmesi için ayarlanabilir  
sıkıştırma kafası sağlam duruş sağlar.

Güvenli duruş için pratikte sınanmış 3 ayaklı sehpa, katlanır, hızlı kurulum  
ve kolay nakliye için.

Aletler ve iş malzemeleri için pratik istif yeri. 

Yükseklik ayarlı malzeme ayakları REMS Herkules (Sayfa 107).

Teslimat kapsamı
REMS Aquila 3B. Tam materyal Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6" boruları sıkıştırmak  
için zincirli boru mengenesine sahip boru işleme istasyonu. Çift sıkıştırma  
çeneli entegre zincirli boru mengenesine, boru desteğine, alet tutucularına,  
Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾" boruları bükmek için 3 adet bükme düzeneğine, sıkıştırma 
kafasına sahip çalışma tezgâhı. İstif yerine sahip 3 ayaklı katlanır sehpa.  
Taşıma kapasitesi ≤ 450 kg. Karton kutu içinde.
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REMS Aquila WB Tezgâh üstü zincirli boru mengenesi

Tezgâh üzerine sabitlemek için kaliteli ve sağlam zincirli 
boru mengenesi. Uzun kullanım ömrü için olağanüstü  
kalite. Atölye , sanayi, şantiye ve tamirhaneler için.
Sıkıştırma aralığı Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – 6" ebata kadar boruları  
güvenli sıkıştırma.  
Sağlam, torsiyona karşı dayanıklı döküm malzemeden tasarlanmış zemin plakası, 
entegre zincirli boru mengenesi, boru desteği, bükme düzeneği.

Özel dişli çift sıkıştırma çenesi, kolay değiştirilebilir, prizma şeklinde, komple 
sıkıştırma aralığında boruları güvenli şekilde sıkıştırmak için. Uzun kullanım için, 
özel sertleştirilmiş malzemeden yapılmıştır. 

Sağlam zincir elemanlarına sahip sıkıştırma zinciri, hızlı kilit ve trapez vidalı mil 
sayesinde kolay gerilebilir.

Zincirli boru mengenesi önünde uzun aletleri de çevirebilmek için geniş çalışma 
alanı. 

Özellikle boru tesisatlarında uygundur, örneğin kesme, diş açma, bükme, montaj.

Tezgâh üzerine montaj için. Tezgahın taşıma kapasitesini dikkate alın.

Yükseklik ayarlı malzeme ayakları REMS Herkules (Sayfa 107).

Alman Kalite Ürünü

Teslimat kapsamı
REMS Aquila WB. Tam materyal Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6" boruları sıkıştırmak için 
üstün kaliteli zincirli boru mengenesi. Çift sıkıştırma çeneli entegre zincirli boru 
mengenesine sahip zemin plakası, boru desteği, bükme düzeneği.  
Tezgâh için. Karton kutu içinde.
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