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Kuvitukset eivät ole sitovia. Värivaihtoehtoa ovat mahdollisia. Varata teknisiä muutoksia.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Puhelin: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Faksi: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de
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HEUER Compact

Vain 4,8 kg:n painolla ja tehokkaal-
la 10 kN:n puristusvoimalla se on 
luokkansa kevyein. HEUER Compact 
2.0, joka on hyväksi havaitun HEUER 
Compactin jatkokehitys, sisältää 
kollegoidensa tavoin laajan matalan 
kiinnitysvaihtoehdon, ja sitä voidaan 
helposti laajentaa monilla Brockhaus 
Heuerin lisävarusteilla. Alasin pin-
ta-alaa on kasvatettu 25 % edelliseen 
malliin verrattuna.

HEUER Compact on saanut nimensä 
erittäin tehokkaasta suunnittelustaan. 
Toimivuudelle annettiin suuri merki-
tys. Ja tavallisella korkealla Brockhaus 
HEUER -laadulla.

HEUER pikakäynnistys

Kohokohta on täysin uusi, vallanku-
mouksellinen pikasäätöinen HEUER 
Quicklaunch. Tämän ansiosta HEUER 
Compactia voidaan säätää napin pai-
nalluksella, jos jännevälissä on suuria 
eroja - 0 - 125 mm 3 sekunnissa.

Käyttämättä vipua. Aukon leveyden 
näyttö auttaa esiasetuksessa. Leukojen 
yhdensuuntaisuuteen kiristyksen aika-
na ei vaikuta karassa oleva välys, jota 
tarvitaan optimaalisesti toimivaan pi-
kasäätöön. Vaihdettavat, käännettävät 
leuat, joissa on sileä ja uurrettu kiinni-
tyspinta, varmistavat entistä enemmän 

joustavuutta. HEUER  Compact 2.0:ssa 
on uritetut putkimaiset kiristysleuat, 
jotka on integroitu etu- ja takaleukoi-
hin. Sitä voidaan myös hyödyllisesti 
täydentää esimerkiksi HEUER-pöytä-
puristimella 100 tai HEUER-pyörivällä 
puristimella 100 ja laajalla valikoimalla 
magneettisia suojaleukoja erityisiin so-
velluksiin.

HEUER Compact 2.0 – monipuolinen 
mobiili laitteemme.

Käänteentekevällä HEUER Quick -säädöllä


