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Η ΑυθεντικήΗ Αυθεντική
Με αποσπώμενες, διπλής όψης σιαγώνες
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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

Μέγκενη HEUER
Μέγκενη HEUER με βιδωτές, απο-
σπώμενες σιαγώνες με διαμορφω-
μένη και λεία επιφάνεια. Διαθέσιμη 
σε μεγέθη 120, 140 και 160 mm.

Για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτή-
σεις της πρακτικής εφαρμογής διαθέτουμε τις 
γνωστές ατσάλινες μέγκενες πάγκου „Heuer“ 
και σε μια ειδική κατασκευή με αποσπώμενες 
βιδωτές σιαγώνες.

Σε αυτές τις αποσπώμενες σιαγώνες με άγρια 
και λεία επιφάνεια έχει προηγηθεί σκλήρυνση 
του μετάλλου. Αναστρέφονται και ανταλλάσ-
σονται. Τα σπειρώματα είναι διαμορφωμένα 
μέσα στις σιαγώνες. Έτσι, σε περίπτωση 
που οι σιαγώνες της μέγκενης φθαρούν, δεν 
αχρηστεύεται η ίδια η πολύτιμη μέγκενη.

Οι μέγκενες αυτές στη βασική τους κατασκευή 
είναι ίδιες με εκείνες της κανονικής σειράς και 
μπορούν να συνεργαστούν με όλα τα αξεσου-
άρ (HEUER-ανυψωτικό / HEUER-πτυσσόμε-
νη βάση / HEUER-πτυσσόμενο ανυψωτικό / 
HEUER-περιστροφική βάση / Προστατευτι-
κές σιαγώνες HEUER) 

Για υψηλές απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Οι αποσπώμενες σιαγώνες 
χρησιμοποιούνται και από τις 
δύο πλευρές. Διαθέτουν μια 
διαμορφωμένη και μια λεία όψη και 
δένονται πάνω στα μάγουλα με δύο 
αλλενόβιδες.
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Σύνοψη ανταλλάξιμες σιαγώνες
Σύνοψη μέγκενη με 
ανταλλάξιμες σιαγώνες


