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A combinação flexível 2 em 1
Mordente giratório HEUER Mordente giratório HEUER 

As imagens não têm obrigatoriamente a cor original. É possível haver diferenças de cor. Reservado o direito a alterações técnicas.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
telef: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
fax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de
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100 2,3 10 – 60 119 103

120 3,4 10 – 60 119 104

O mordente giratório HEUER monta-se 
e desmonta-se de forma rápida e fácil 
com poucas intervenções. O robusto 
fuso de fixação, com a comprovada cha-
ve de fuso HEUER garante um manu-
seamento fácil e seguro. Os quatro pa-
rafusos de posicionamento coincidem 
com os tamanhos de torno de bancada 
do modelo HEUER de 100 / 120 mm.

Mordente giratório HEUER 
Dois em Um.

O mordente giratório HEUER reúne o 
melhor de duas adições significativas 
para o torno de bancada HEUER:

Por um lado, o prato giratório com que 
é possível rodar livremente o torno 
até 360° num plano. Com a robusta 
fixação através de uma pequena cha-
ve, concebida segundo o comprovado 
princípio da HEUER, é possível posicio-
nar tanto o mordente giratório como o 
prato giratório com exatidão e firmeza.

Por outro lado, o suporte de aperto de 
mesa HEUER  para fixar o torno de ban-
cada com flexibilidade em qualquer 
placa de trabalho com até 60 mm de 
espessura de placa – sem furação de 
orifícios, rápido e sem danificar. Desta 

forma, consegue-se mais espaço na 
superfície de trabalho, evitando uma 
complicada montagem e desmonta-
gem do torno.

Com o mordente giratório HEUER am-
plia-se o torno de bancada com apenas 
um acessório em duas funções extre-
mamente úteis para a utilização diária.

As características especialmente po-
sitivas correspondem aos dois produ-
tos individuais. Também como o prato 
giratório HEUER, o mordente giratório 
HEUER possui uma  placa de alojamento 
fechada. Isto impede que penetre suji-
dade e aparas de retificação na guia.

A coroa rotativa e a placa de alojamen-
to encaixam perfeitamente entre si e 
garantem assim uma guia precisa. As 

superfícies de guia estão maquinadas 
de forma a permitir um funcionamento 
com um mínimo de resistência.

O mordente giratório HEUER está dis-
ponível para os  tamanhos de torno de 
bancada 100 e 120.
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* (Todos os dados são referentes exclusivamente aos   

 produtos HEUER)


