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REMS Jumbo Skládací pracovní stoly

Stabilní, snadno přenosné skládací pracovní stoly pro 
univerzální použití. Pracovní desky podle normy DIN 
68705. Pro řemeslo a průmysl. Pro stavbu a dílnu.
REMS Jumbo E – snadno přenosný a lehký. 
Pracovní deska Bříza multiplex, 800 × 600 mm
Pracovní výška 800 mm
Hmotnost 23 kg
Nosné zatížení ≤ 300 kg

REMS Jumbo – nezničitelný skládací pracovní stůl. 
Snadno přenosný a lehký. Kvalitní německý výrobek.
Pracovní deska Buk multiplex, 1100 × 700 mm
Pracovní výška 800 mm
Hmotnost 28 kg
Nosné zatížení ≤ 300 kg

REMS Jumbo – bleskurychle postaven a složen. 
S lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní desky podle 
normy DIN 68705. Vysoce zatížitelný až do 300 kg.  
Snadno přenosný a lehký. REMS Jumbo E pouze 23 kg, REMS Jumbo pouze 28 kg.
Pracovní deska ze speciálního vrstveného dřeva bříza multiplex (REMS Jumbo 
E), příp. buk multiplex (REMS Jumbo), podle normy DIN 68705 sklížený proti 
povětrnostním vlivům, impregnovaný, odolný proti otlačení svěrákem a proti 
trhlinám, pevný v ohybu a krutu.
Díky ocelovým profi lům na hranách po celém obvodě odolný proti nárazům, 
netříštivý. 
Mimořádně pevné stání díky stabilnímu ocelovému trubkovému podstavci s 
lomeným pákovým uzávěrem, blesková montáž a demontáž. Snadno přenosný.
Vysoce zatížitelný, max. nosné zatížení 300 kg.

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky
REMS Jumbo. Skládací pracovní stůl s lomeným pákovým uzávěrem. 
Pracovní deska podle normy DIN 68705. V kartonu.
Označení Pracovní deska Velikost mm Obj.č.
REMS Jumbo E Bříza multiplex 800 × 600 120240 R

REMS Jumbo Buk multiplex 1100 × 700 120200 R
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REMS Aquila 3B Mobilní stanice pro opracování trubek 
s řetězovým upínacím svěrákem na trubky

Stabilní, snadno přenosná stanice pro opracování trubek 
s integrovaným řetězovým upínacím svěrákem na trubky 
na skládacím třínohém podstavci. S praktickou odkládací 
deskou. Pro řemeslo a průmysl. Na stavbu i do dílny.
Upínací rozsah Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila 3B – mobilní stanice pro opracování 
trubek. Bezpečné upínání trubek do 6". Kdekoliv.  
Stabilní, v krutu pevná litinová konstrukce pracovní desky s integrovaným 
řetězovým upínacím svěrákem na trubky, podpěrou trubky, držáky nástrojů, 
3 ohýbací přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", upínací hlavou.
Speciálně ozubená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatická, 
ke spolehlivému upínání trubek v celém upínacím rozsahu. Speciálně kalená, 
s dlouhou životností.
Upínací řetěz se stabilními články, snadno napínatelný díky rychlozapínání 
a vřetenu s trapézovým závitem.
Dobře přístupná pracovní oblast před řetězovým upínacím svěrákem na trubky 
umožňuje volné otáčení i dlouhých nástrojů. 
Mimořádně vhodná při instalaci trubek, např. k dělení, řezání závitů, ohýbání, 
montáži.
Nastavitelná upínací hlava k upínání do stanic pro opracování trubek mezi strop 
a podlahu, pro mimořádně bezpečné stání.
Osvědčený třínohý podstavec pro bezpečné stání, skládací, pro jednoduchou 
instalaci a snadnou přepravu.
Praktická odkládací deska pro nástroje a pracovní materiál. 
Výškově nastavitelné podpěry materiálu REMS Herkules (strana 96).

Rozsah dodávky
REMS Aquila 3B. Stanice pro opracování trubek s řetězovým upínacím svěrákem 
k upínání trubek Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Pracovní deska s integrovaným řetězo-
vým upínacím svěrákem na trubky s dvojitou upínací čelistí, podpěrou trubek, 
držáky nástrojů, 3-mi ohýbacími přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", 
upínací hlavou. Skládací třínohý podstavec s odkládací deskou. V kartonu.

Obj.č.
120270 R

REMS Aquila WB Řetězový upínací svěrák na trubky na pracovní stůl

Vysoce kvalitní, robustní řetězový upínací svěrák na trubky 
určený k upevnění na pracovní stůl. Vynikající kvalita 
a dlouhá životnost. Pro řemeslo a průmysl. Na stavbu 
i do dílny.
Trubky Ø 10 – 165 mm
 Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – bezpečné upínání trubek do 6". 
Stabilní, v krutu pevná litinová konstrukce základní desky s integrovaným řetězo-
vým upínacím svěrákem na trubky, podpěrou trubek, ohýbacím přípravkem.
Speciálně ozubená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatická, 
ke spolehlivému upínání trubek v celém upínacím rozsahu. Speciálně kalená, 
s dlouhou životností.
Upínací řetěz se stabilními články, snadno napínatelný díky rychlozapínání 
a vřetenu s trapézovým závitem.
Dobře přístupná pracovní oblast před řetězovým upínacím svěrákem na trubky 
umožňuje volné otáčení i dlouhých nástrojů. 
Mimořádně vhodný při instalaci trubek, např. k dělení, řezání závitů, ohýbání, 
montáži.
K montáži na pracovní stůl.
Výškově nastavitelné podpěry materiálu REMS Herkules (strana 96).

Kvalitní německý výrobekKvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky
REMS Aquila WB. Vysoce kvalitní řetězový upínací svěrák k upínání trubek 
Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Základní deska s integrovaným řetězovým upínacím 
svěrákem na trubky s dvojitou upínací čelistí, podpěrou trubek, ohýbacím 
přípravkem. Na pracovní stůl. V kartonu.

Obj.č.
120250 R
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