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De HEUER Stand-Lift is  een perfecte  
aanvulling op de HEUER-bankschroef 
voor ergonomisch werken zonder werk-
bank.

Hoe verschillend de lichaamsbouw van 
de bankwerker, de vorm van de werk-
stukken en de bewerkingsmethode ook 
moge zijn, met de HEUER Stand-Lift kan 
de bankschroef moeiteloos worden afge-
steld op een optimale werkhoogte.

Het aanpassen van de stand van de 
bankschroef aan de lichaamslengte van 
de gebruiker is met name  belangrijk voor 
leerlingen die worden opgeleid in werk-
plaatsen en op technische scholen. Het 
voorkomt ernstige schade als gevolg van 
een langdurig verkeerde werkhouding !

Bij een veelvoud van werkzaamheden 
waarbij een bankschroef wordt gebruikt 
zorgt de HEUER Stand-Lift  voor aan-
zienlijk betere werkomstandigheden. De 
bankschroef kan moeiteloos, veilig en 
traploos  tot 200 mm in hoogte worden 
versteld èn 360° worden gedraaid.  

Samengevat:
door gebruikmaking van een extreem 
robuuste metalen zuil wordt flexibel en 
ruimtebesparend werken ( buiten de 
werkbank ) mogelijk gemaakt. Ook lastig 
in te spannen lange werkstukken kunnen 
gemakkelijk van alle kanten worden be-
naderd en bewerkt.    

Een gasdrukveer, die op het indviduele ge-
wicht van de verschillende formaten HEU-

ER bankschroeven is afgestemd maakt 
de bankschroef vrijwel gewichtsloos.
Na het losdraaien van het vergrende-
lingsmechanisme kan de bankschroef 
met een minimum aan krachtsinspan-
ning in de gewenste werkpositie worden 
gebracht.

De HEUER Stand-Lift kan uiteraard ook in 
combinatie met vele andere systemen 
en apparaten worden gebruikt. Bijvoor-
beeld in combinatie met een slijpbok of 
een kleine werkplaat. 

HEUER Stand-Lift

Met vier solide verankeringsbouten 
wordt de HEUER Stand-Lift onwrikbaar 
op zijn plaats gehouden. 
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