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SARJAVALMIISIIN
SARJAVALMIISIIN
ja isoille työkappaleille

HEUER Lyhyt moduuli

”Irrotus”-polkimen painaminen aiheuttaa
hydraulisen paineen poistamisen ja jousipaine työntää leuat jälleen irti toisistaan.

Myös vaikeasti käsiteltävissä tai painavilla työkappaleilla, joita työstäessä
vaaditaan molemmat kädet, HEUER
lyhyt moduuli korvaa ”kolmannen käden”, joka muuten vaadittaisiin tapin
kiinnittämiseen.
HEUER lyhyt moduuli on saatavilla
140- ja 160-kokoisiin ruuvipenkkeihin.

Tappia tai ruuvipenkkiä voidaan ohjata
myös varustuksen jälkeen käsin tuttuun tapaan. Tappiruuvin kierrepäiden
ansiosta se voidaan purata, jos se on
lyhytmoduulilla varustetun ruuvinpenkin kanssa työskennellessä esteenä.
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* Annettu arvo HEUER-ruuvipenkkien mukainen.
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Kaikki setin osat voidaan tilata myös
yksittäin, esimerkiksi jos hydraulipumppu on jo käytössä.
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Tappia tai ruuvipenkkiä voidaan ohjata
myös varustuksen jälkeen käsin tuttuun tapaan.
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Perinteinen ruuvipenkki voidaan varustaa HEUER lyhyellä moduulilla nopeasti
todelliseksi ”pikakiinnittimeksi”. Kaikki
varustukseen vaadittavat osat toimitetaan setin mukana.

lev

HEUER lyhyt moduuli on suunniteltu
HEUER-ruuvipenkkien lisävarusteeksi.
Se koostuu erityisestä tapista, tapin
pään hydraulimoduulista, hydrauliletkusta sekä hydraulisesta jalkapumpusta kahdella polkimella – yksi
kiinnittämiseen isolla vivulla ja toinen
hieman pienemmällä irrottamiseen.

HEUER lyhyt moduuli voi näin muodostaa yli 5 tonnin paineen!

HEUER lyhyt moduulilla kädet ovat vapaana ja työkappaleen kiinnitys- ja irrotusaikaa voidaan lyhentää huomattavasti.

jen

HEUER lyhyt moduuli parantaa huomattavasti tuottavuutta. Alle 5 mm:n
työkappaleiden pienet puristusvälit
voidaan käsitellä ilman tappiruuvia kätevästi polkimella. Ja tämä niin kiinnitettäessä kuin irrotettaessakin.

Toimintatapa on niin yksinkertainen
kuin älykäskin: HEUER lyhyt moduuli
käyttää hyväkseen painejousen jousiliikettä tarkkuuslaakeroinnissa. Tämä
on noin 5 mm. ”Välys” käyttää tapin
päässä olevaa hydraulimoduulia etuleuan painamiseksi takaleuan suuntaan ilman tapin kääntämistä.
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Kaikille, jotka työstävät sarjana identtisiä työkappaleita pienillä puristusväleillä, tai jotka tarvitsevat auttavan
”kolmannen käden” painaville, vaikeasti
käsiteltäville työkappaleille. Kädet ovat
vapaana parempaan tuottavuuteen!

