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HEUER-Stand-Lift er den perfekte tilfø-
jelse til HEUER-skruestikken for ergono-
misk arbejde uden arbejdsbord.

Så forskellige som, kropsstørrelser, ma-
terialerne eller emnebearbejdningerne 
måtte være, lader skruestikken sig ind-
stille i de mest optimale arbejdspositio-
ner uden problemer, med HEUER–Stand-
Lift.

Især er det vigtigt med tilpasning af 
skruestikken i forhold til kropsstørrelse, 
på tekniske skoler, på lærepladser, hvor 
brugerne er i voksealderen. Dette for at 
forebygge evt. arbejdsskader.

Med de mange muligheder der kan arbej-
des med en skruestik, sørger den højde-
indstillelige HEUER –Stand-Lift for en eks-

trem arbejdslettelse. Skruestikken kan 
uden besvær og trinløst sikkert indstilles 
op til 200 mm i højden og drejes 360°.

Den store fordel:
En ekstrem robust fod muliggør fleksi-
belt og pladsbesparende arbejde uden 
arbejdsbord. Derved kan selv de vanske-
ligste materialestørrelser bearbejdes 
fra alle sider på lidt plads, uden forhin-
dringer.

Med en gasfjeder, som er afstemt efter 
den respektive skruestiks vægt, føles 
skruestikken praktisk talt vægtløs, såle-
des at den kan bringes i den ønskede po-
sition ved brug af meget lidt kraft.

HEUER-Stand-Liften kan naturligvis 
også benyttes sammen med mange 

andre indretninger og apparater. F.eks. 
i forbindelse med en slibemaskine eller 
en lille arbejdsflade.
. 

HEUER Stand-Lift

HEUER-Stand-Lift bliver forankret på den 

ønskede plads med 4 fundamentskruer, 

så den står fast og sikkert.
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* Det anførte henviser til HEUER-skruestikke.

Også egnet til fremmede fabrikater, dog bemærk den til-

ladte belastning. Ved bestilling angiv da venligst fabrikat

og størrelse
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