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SERIA JUNIOR:
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SERIA DLA MAJSTERKOWICZÓW:

Model KID’S

Model ADVANCE

• Model Advance

383

• Model Diamond

383

Model DIAMOND

new

Model SUPERB jest dedykowany dla profesjonalistów. Spełnia oczekiwania najbardziej wymagających rzemieślników pod względem
jakości, solidnego wykonania, stabilność podczas pracy i funkcjonalności. Stół wykonany jest z litego drewna bukowego z blatem
o grubości 80 mm łączonym na “jaskółczy ogon”. Przedni docisk ma 780 mm długości i 100 mm grubości. Dokładne i równoległe
dociskanie obrabianego elementu zapewniają podwójne pręty prowadzące z z wysokiej jakości gwintem trapezowym. Boczny docisk jest
uzbrojony w podwójny pręt prowadzący dla zachowania maksimum siły oraz trzy otwory na imaki. Pozostałe 15 otworów do mocowania
imaków jest rozmieszczone w blacie stołu tak aby optymalnie wykorzystać możliwości obydwu docisków. Zwartą i stabilną konstrukcje
stołu zapewniają masywne i silne nogi z dwiema rozporami. Koryto do odkładania lub przechowywania narzędzi znajduje się w tylnej
części blatu stołu.

PRO.APS

Wiertła

Frezy CNC
i uchwyty

Frezy trzpieniowe
i zestawy

Głowice i noże

Brzeszczoty

Piły tarczowe

Stoły warsztatowe seria dla profesjonalistów

Pręty prowadzące przedniego docisku.
u.

DANE TECHNICZNE:
- Łączenie na jaskółczy ogon
- Lite drewno bukowe
- Lakierowane lub olejowe wykończenie
ńczenie
- Podwójne pręty prowadzące z gwintem trapezowym
w przednim docisku
- Podwójne pręty prowadzące w bocznym docisku
- Szuflada
- Koryto na narzędzia
- Opcjonalnie szafki PRO I, PRO II, PRO III (www.ramia.pl)

Narzędzia
PIHER

Stoły warsztatowe
RAMIA

System meblowy
OVVO

Elektronarzędzia
i akcesoria

Otwornice

Części wymienne

Frezy i wiertła
do elektronarzędzi

MODEL
Superb

Ekspozytowy

WYMIARY

Pręty prowadzące
Pręt
ad
bocznego
bboczn docisk
docisku
WYMIARY

(bez docisków)
mm

(z dociskami)
mm

(do transportu)
mm

1910 x 615 x 870

2165 x 855 x 870

2200 x 880 x 150

BLATU PRZEDNI DOCISK
GRUBOŚĆ BLATU GRUBOŚĆ
(przy brzegu)
(wymiar/max.)
mm
mm
mm
80

130

700 x 100 / 190

TYLNY DOCISK
(wymiar/max.)
mm

WAGA
kg

SYMBOL

460 x 140 / 180

141

PRO.APS

Model PREMIUM wyposażony jest w dwa dociski z wysokiej jakości gwintem trapezowym zapewniającym skuteczne i mocne ściskanie
materiału. W bocznym dociski umieszczono dwa otwory na imaki. Pozostałe 9 otworów rozlokowanych jest na blacie stołu. Wygodna
szuflada pozwala na trzymanie najczęściej wykorzystywanych narzędzi zawsze pod ręką. Koryto na narzędzia znajdująca się w tylnej części
blatu jest idealne do szybkiego sprzątania powierzchni roboczej lub do przechowywania pozostałych materiałów czy niepotrzebnych
narzędzi. Łączenie na wczepy gwarantuje wysoką odporność i żywotność stołu. Jest to jedna z najwytrzymalszych konstrukcji o sze
szerokim
rokim
zastosowaniu.

Rząd otworów
na imaki

Rynna na narzędzia

PRO.A1
PRO.A2
Bukowy blat

Masywny docisk
przedni

Solidna konstrukcja
ramy

DANE TECHNICZNE:
- Konstrukcja łączona na wczepy
- Lite drewno bukowe
wy
- Lakierowane lub olejowee wykończenie
ęd
- Szuflada oraz koryto na narzędzia
oczny)
- Dwa dociski (przedni i boczny)
- W zestawie 2 imaki
- Opcjonalnie szafki PRO I,, PRO II, PRO III (www.ramia.pl)

MODEL

380

WYMIARY

Model SUPERB

WYMIARY

WYMIARY

Podręczna szuflada

Imaki

Do boczny
Docisk

Model PREMIUM

WYMIARY

BLATU PRZEDNI DOCISK
GRUBOŚĆ BLATU GRUBOŚĆ
(przy brzegu)
(wymiar/max.)
mm
mm
mm

(bez docisków)
mm

(z dociskami)
mm

(do transportu)
mm

Premium.A1

1900 x 600 x 860

2120 x 760 x 860

2200 x 650 x 200

40

120

Premium.A2

1390 x 600 x 860

1610 x 760 x 860

2200 x 650 x 200

40

120

TYLNY DOCISK
(wymiar/max.)
mm

WAGA
kg

SYMBOL

500 x 55 / 190

470 x 120 / 180

87

PRO.A1

500 x 55 / 190

470 x 120 / 180

72

PRO.A2
www.ramia.pl

PRO.AS

Frezy trzpieniowe
i zestawy

Głowice i noże

Brzeszczoty

Model PREMIUM PLUS jest dedykowany dla dużych warsztatów. Na blacie stołu rozlokowano 16 otworów na imaki. Łączona na wczepy
konstrukcja blatu gwarantuje wysoką odporność i żywotność stołu. Jest to jedna z najwytrzymalszych konstrukcji o szerokim zastosowaniu.

Piły tarczowe

Stoły warsztatowe seria dla profesjonalistów new

(z dociskami)
mm

(do transportu)
mm

Premium Plus

1920 x 620 x 870

2120 x 790 x 870

2200 x 650 x 200

Frezy CNC
i uchwyty

BLATU PRZEDNI DOCISK
GRUBOŚĆ BLATU GRUBOŚĆ
(wymiar/max.)
(przy brzegu)
mm
mm
mm
50

110

520 x 70 / 190

Wiertła

WYMIARY

(bez docisków)
mm

TYLNY DOCISK
(wymiar/max.)
mm

WAGA
kg

SYMBOL

450 x 140 / 180

91

PRO.AS

PRO.ASM

Stoły warsztatowe
RAMIA

System meblowy
OVVO

Elektronarzędzia
i akcesoria

Model PREMIUM MONSTER przeznaczony jest do dużych, profesjonalnych warsztatów. Łączenie na “jaskółczy ogon” zapewnia
maksymalną sztywność oraz odporność i żywotność stołu. Masywny przedni docisk ma wymiar 520 mm długości i 70 mm szerokości.
Boczny docisk jest wyposażony w specjalny mechanizm wykorzystywany w najlepszych stołach na rynku. Ten typ mechanizmu
gwarantuje absolutnie precyzyjne ściskanie materiału. Wymiary docisku to 460 mm x 140 mm z trzema otworami na imaki. Blat
stołu wyposażono w 15 otworów na imaki oraz 4 dodatkowe w krawędzi stołu. Przemyślane rozmieszczenie otworów umożliwia
pionowy montaż elementu podczas obróbki. Szuflada pozwala na przechowywanie niezbędnych narzędzi zawsze pod ręką, a koryto
na narzędzia sprawdza się doskonale zarówno jako przechowalnia materiałów i narzędzi jak i pomocny element w szybkim sprzątaniu
stołu.

Frezy i wiertła
do elektronarzędzi

WYMIARY

MODEL

Otwornice

WYMIARY

Model PREMIUM PLUS

Części wymienne

DANE TECHNICZNE:
- Konstrukcja łączona na wczepy
- Lite drewno bukowe
- Lakierowane lub olejowee wy
wykończenie
- Szuflada oraz koryto na narzędzia
ęd
- Dwa dociski (przedni i boczny)
oczny)
- W zestawie 4 okrągłe imaki
maki
- Opcjonalnie szafki PRO I, PRO II,
II PRO III (www.ramia.pl)

DANE TECHNICZNE:
- Konstrukcja łączona na jaskółczy ogon
- Lite drewno bukowe
- Lakierowane lub olejowe
owe wykończenie
- Koryto na narzędzia
- Szuflada
- Opcjonalnie szafki PRO I,, PRO II, PRO III (www.ramia.pl)

Premium
Monster

WYMIARY

WYMIARY

Narzędzia
PIHER

WYMIARY

(bez docisków)
mm

(z dociskami)
mm

(do transportu)
mm

1910 x 620 x 870

2120 x 790 x 870

2200 x 650 x 200

BLATU PRZEDNI DOCISK
GRUBOŚĆ BLATU GRUBOŚĆ
(przy brzegu)
(wymiar/max.)
mm
mm
mm
50

110

520 x 70 / 190

TYLNY DOCISK
(wymiar/max.)
mm

WAGA
kg

SYMBOL

460 x 140 / 190

97

PRO.ASM
www.ramia.pl

Ekspozytowy

MODEL

Model PREMIUM MONSTER

381

new

Model KID’S skierowany jest dla dzieci pomiędzy 3 a 12 rokiem życia. Idealnie sprawdza się jako wyposażenie w przedszkolach
i szkołach ale też do użytku w domu. Dzięki regulowanej wysokości stół łatwo można dostosować to wzrostu dziecka. Najniższa
opcja to 620 mm ( regulacja co 50 mm ) maksymalnie 770 mm. Stół jest dostarczany z dwoma dociskami ze zdobionymi
drewnianymi uchwytami oraz 4 drewnianymi, okrągłymi imakami dostosowanymi do użytku przez najmłodszych. 20 otworów
na imaki w blacie pozwala na dowolne montowanie rozmaitych materiałów. Dolna półka nadaje się do przechowywania zabawek
lub różnych materiałów. Praktycznym, opcjonalnym rozwiązaniem jest tablica do pisania kredą.

HB.CH1000
HB.CH1250

DANE TECHNICZNE:
- Dostępny w 2 wymiarach
ch
- Wysokości blatów 620/670/720/770
/670/720/770 mm
- Drewno bukowe
- Półka na narzędzia
- Opcjonalnie tablica lub zdobienie blatu
Model KID’S

Łatwa regulacja wysokości stołu.

Narzędzia
PIHER

Stoły warsztatowe
RAMIA

System meblowy
OVVO

Elektronarzędzia
i akcesoria

Otwornice

Części wymienne

Frezy i wiertła
do elektronarzędzi

Wiertła

Frezy CNC
i uchwyty

Frezy trzpieniowe
i zestawy

Głowice i noże

Brzeszczoty

Piły tarczowe

Stoły warsztatowe seria Junior

Ekspozytowy

MODEL

382

WYMIARY

(bez docisków)
mm

Dodatkowe akcesoria na www.ramia.pl

WYMIARY

(z dociskami)
mm

WYMIARY

(do transportu)
mm

BLATU PRZEDNI DOCISK
GRUBOŚĆ BLATU GRUBOŚĆ
(wymiar/max.)
(przy brzegu)
mm
mm
mm

TYLNY DOCISK
(wymiar/max.)
mm

WAGA
kg

SYMBOL

Kid’s1000

860 x 500 x 620-770 1000 x 630 x 620-770

890 x 530 x 100

25

90

360 x 55 / 130

360 x 55 / 130

29

HB.CH1000

Kid’s1250

1110 x 500 x 620-770 1250 x 630 x 620-770 1140 x 530 x 100

25

90

360 x 55 / 130

360 x 55 / 130

33

HB.CH1250

www.ramia.pl

Stoły warsztatowe seria dla majsterkowiczów

Brzeszczoty

HB.N1500
HB.N1700
HB.N2000

Frezy trzpieniowe
i zestawy

Głowice i noże

Model ADVANCE produkowany jest w trzech wymiarach 1500 mm, 1700 mm i 2000 mm z najwyższej jakości drewna bukowego. Ten
model może być używany zarówno przez profesjonalnych rzemieślników jak i majsterkowiczów, stolarzy czy rzeźbiarzy. Otwarta półka
jest idealnym miejscem na przechowywanie materiałów i narzędzi. 31 otworów na imaki w blacie pozwala na mocowanie różnych
materiałów w różnych rozmiarach a otwory w nogach stołu umożliwiają pionowy montaż obrabianego elementu. Dołączona jasna i
czytelna instrukcja ułatwia bezproblemowy montaż stołu.

Piły tarczowe

new

Wiertła

(bez docisków)
mm

(z dociskami)
mm

(do transportu)
mm

WYMIARY

GRUBOŚĆ BLATU
mm

GRUBOŚĆ BLATU
(przy brzegu)
mm

(wymiar/max.)
mm

DOCISK

WAGA
kg

SYMBOL

Advance1500

1340 x 500 x 850

1500 x 650 x 850

1400 x 530 x 100

30

90

360 x 55 / 130

47

HB.N1500

Advance1700

1540 x 500 x 850

1700 x 650 x 850

1600 x 530 x 100

30

90

360 x 55 / 130

51

HB.N1700

Advance2000

1840 x 500 x 850

2000 x 650 x 850

1900 x 530 x 100

30

90

360 x 55 / 130

57

HB.N2000

HB.D1500
HB.D1800

WYMIARY

Narzędzia
PIHER

WYMIARY

Model DIAMOND

MODEL

(bez docisków)
mm

(z dociskami)
mm

(do transportu)
mm

WYMIARY

GRUBOŚĆ BLATU
mm

GRUBOŚĆ BLATU
(przy brzegu)
mm

(wymiar/max.)
mm

DOCISK

WAGA
kg

SYMBOL

Diamond1500

1350 x 610 x 850

1500 x 760 x850

1400 x 610 x 100

30

90

360 x 55 / 130

50

HB.D1500

Diamond1800

1650 x 610 x 850

1800 x 760 x 850

1400 x 610 x 100

30

90

360 x 55 / 130

62

HB.D1800

www.ramia.pl

Ekspozytowy

DANE TECHNICZNE:
- Produkowany w 2 wymiarach
- Blat wykonany z litego drewna bukowego
- Możliwość dostosowania dla prawo i lewoo ręcznych
- Półka i korytko na narzędzia
- 4 okrągłe imaki w zestawie
- Lakierowane lub olejowe wykończenie blatu
atu
- Opcjonalne szafki HOBBY I i HOBBY II (www.ramia.pl)
ww.ramia.pl)

Stoły warsztatowe
RAMIA

System meblowy
OVVO

Elektronarzędzia
i akcesoria

Model DIAMOND jest kompromisem pomiędzy serią dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Blat wykonany jest z litego drewna
bukowego co zapewnia stabilną i pewną obróbkę materiałów. Dzięki 2 wymiarom stół DIAMOND nadaję się zarówno do dużych
zakładów jak i tych z ograniczoną przestrzenią. Ten model posiada otwartą półkę idealnie nadającą się do składowania materiałów a
rynna na narzędzia umieszczona w tylnej części blatu zapewnia miejsce na wszystkie narzędzia niezbędne podczas pracy. Konstrukcja
stołu umożliwia przełożenie docisków tak aby dopasować go do prawo i lewo ręcznych użytkowników. Otwory na imaki w blacie
pozwalają na mocowanie różnych materiałów w różnych rozmiarach a otwory w nogach stołu umożliwiają pionowy montaż
obrabianego elementu. Dołączona jasna i czytelna instrukcja ułatwia bezproblemowy montaż stołu.

Frezy i wiertła
do elektronarzędzi

MODEL

Otwornice

WYMIARY

Model ADVANCE

Części wymienne

WYMIARY

Frezy CNC
i uchwyty

DANE TECHNICZNE:
- Produkowany w 3 wymiarach
- Wykonany z drewna bukowego
- Półka na narzędzia
- Surowa powierzchnia do samodzielnego
go wykończenia
yk
(lakierowanie lub olejowanie na zamówienie)
enie)
- 4 okrągłe imaki w zestawie
- Opcjonalne szafki HOBBY I i HOBBY II (www.ramia.pl)
ww.ramia.pl)

383

