
Стойка за пробиване REMS Titan  

 
  

REMS Titan - Устойчива, изключително стабилна стойка за ядково пробиване до 
ф300 мм.  

 Рейка от устойчива на усукване и огъване правоъгълна тръба от прецизна 
стомана ф50, занитена, с малки допуски, за придвижване на водещата шейна без 
вибрации. Може да се накланя плавно с градуирана скала до 45 градуса, с 
двойна опора благодарение на регулируемите стоманени опори за изключително 
висока мощност на подаване. 

 Изключително стабилно 3-странно закрепване на основната рейка към опорната 
плоча и тройно закрепване на кръст за висока стабилност при вертикално 
пробиване. 

 Тегло 19,5 кг. 
 Подвижна стойка за лесно транспортирване. 
 4 болта с халки за изравняване на неравностите на основата, за точно 

закрепване. 
 Скала за дълбочина на пробиване. 
 Водеща шейна с регулируеми и предварително напрегнати пластмасови 

плъзгащи се лагери от всички страни. Прецизният задвижващ механизъм 
гарантира леко закрепване и прецизно подвеждване без вибрации. За мощно 
подаване при пробиване и дълга продължителност на екслоатация на 
диамантената корона. 

 Интегрирана във водещата шейна либела за точно центриране на стойката. 
 Блокиране на водещата шейна за лесен монтаж на диамантената корона и 
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сигурно транспортиране. 
 Стабилна опорна плоча от устойчив на износване сферографичен чугун. 

Бързозатягащо приспособление за фиксиране на задвижващата машина с 
подходяща съединителна плоча. Изключително стабилен ъгъл на закрепване, 
устойчив на усукване и огъване, за фиксиране на задвижваща машина със 
закрепваща шейна ф 60 мм. 

 Гребенна предавка с предварително отношение и ергономично оформен лост, 
който може да се постави от двете страни на водещата шейна. 

 Широка зъбчата шина от стомана. 
 Опорна плоча с канал за уплътнителния пръстен за вакуумно закрепване. 

Вакуумно закрепване като допълнителна принадлежност. 
 Водеща рейка с регулируема адаптерна глава за закрепване на стойката между 

таван и под или между две стени. 

  

REMS Titan - Окомплектовка: 

Щендер за пробиване с комплект инструменти състоящи се от шестограмен ключ SW6, 
ключ 19,30 и сет за закрепване в тухлена стена и бетон състоящ се от 2бр. анкерни 
дюбели М12 за тухлен зид, 10бр. закрепващи анкерни дюбели М12х65 за бетон, 
бързостягаща гайка, шайба. 
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