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HEUER-ruuvipenkki

Ruuvin suojattu tarkkuuslaakerointi 
on ruuvipenkin muottiin taotun etum-
maisen leuan sisällä, erittäin hyvässä 
suojassa vaurioitumiselta ja lialta. Etu, 
jonka tarjoaa tässä muodossa ainoas-
taan HEUER-ruuvipenkki.
Muottiin taotut johde laatat pitävät 

kahdella sisäpuolisella V-kiskolla va-
rustetun johteen tarkoin suunnas-
saan. Epämiellyttävästä notkumises-
ta ja takertelusta ei ole tietoakaan.

HEUER-ruuvipenkki on todellinen laa-
tutyökalu. Ruuvipenkki on kokonai-
suudessaan taottua terästä ja sen 
murtumattomuus käytössä taataan. 
Yksittäiset osat ovat korkealuokkaisia 
ja kokonaisuus luotettava, pitkäikäi-
nen ja tarkka.

Esimerkiksi muottiin taotut yleis- ja 
putkileuat – jälkimmäiset vakiona – te-
kevät lippulaivastamme niin lujan, että 
voimme myöntää sille rikkoutumatto-
muus-takuun!

Ruuvipenkin kita on varsin syvä hoik-
karakenteisen, muottiin taotun johde-
kiskon ansiosta. Sisään sijoitettu kak-
sois-V-kiskojohde on erittäin hyvässä 
suojassa vahingoittumiselta ja lialta. 

Johteiden kookkaat, kauttaaltaan työste-
tyt pinnat takaavat johdekiskon liikkeen 
kevyttoimisuuden ja herkkyyden. Tämä 
on arkoja työkappaleita kiinnitettäessä 
korvaamattoman tärkeää. 

Plussaa on myös ruuvin suojattu tark-
kuuslaakerointi – ruuvin suojus + kak-
soistrapetsikierre sekä helposti sää-
dettävä, keskellä sijaitseva johde. Tämä 
rakenne on ratkaisevan tärkeä korkean 
tarkkuusasteen kannalta. Ruuvin teräk-
sisen avaintapin niitatut lukkorenkaat 
edesauttavat tärkeältä osaltaan turvalli-
suutta. Taempaan leukaan on integroitu 
alasin.

HEUER-ruuvipenkki on korkealuokkai-
sesti työstettynä ja rakenteeltaan harkit-

tuna luotettavuuden ja pitkäikäisyyden 
malliesimerkki. Se käy ihanteellisesti 
vaativaan konepajaympäristöön. Laatua 
”Made in Germany” parhaimmillaan.
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