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HEUER Compact
Met een eigen gewicht van slechts 
4,5 kg. bij een spankracht van maar 
liefst 1000 kg. is hij een lichtgewicht 
in zijn klasse. De HEUER Compact 
heeft vanzelfsprekend een grote 
diepspanmogelijkheid. Tevens is hij 
uitstekend uit te breiden met vele 
standaard toebehoren van BROCK-
HAUS HEUER.

De HEUER Compact dankt zijn naam aan 
zijn uiterst efficiënte bouwwijze. Daarbij is 
zeer veel aandacht besteed aan de func-
tionaliteit. En dat alles met de bekende 
hoge BROCKHAUS HEUER kwaliteit.

WERELDPRIMEUR: HEUER Quicklaunch

De clou is de volledig nieuwe, revolutio-

naire HEUER Quicklaunch snelverstel-
ling. Hierdoor kunt u de HEUER Compact 
bij grote verschillen in spanwijdte letter-
lijk in een handomdraai verstellen - van 
0 naar 130 mm. in 3 seconden, zonder 
bediening van de zwengel. De optische 
aanduiding van de spanwijdte helpt u om 
de juiste opening te bepalen. De paralle-
liteit van de bekken wordt bij het span-
nen niet beïnvloed door speling van de 
spindel, hetgeen voor een optimale snel-
verstelling noodzakelijk is. Een drukveer 
garandeert een veilige blokkering in de 
gewenste positie. Dit is ook audiovisueel 
waarneembaar.

Voor nog meer flexibiliteit zorgen de ver-
wisselbare, omkeerbare bekken met 
een glad en een gekarteld spanvlak. 

De HEUER Compact bevat daarnaast 
in de voorste en de achterste spanbek 
een geïntegreerde pijpenklem. Hij kan 
ook zeer zinvol uitgebreid worden, bij-
voorbeeld met de HEUER tafelklem, het  
HEUER draaiplateau 100 mm. of een rui-
me keuze aan magnetische bescherm-
bekken.

De HEUER Compact - ons multitalent in 
miniformaat.

Met revolutionaire HEUER Quicklaunch!
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