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As imagens não têm obrigatoriamente a cor original. É possível haver diferenças de cor. Reservado o direito a alterações técnicas.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
telef: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
fax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
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www.heuer.de

Com o revolucionário HEUER Quicklaunch!

HEUER CompactHEUER Compact
Pequeno, rápido, flexível
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HEUER Compact

Com apenas 4,8 Kg de peso e uma po-
tência de fixação de 10 kN, é o peso 
leve da sua classe. O HEUER Compact 
2.0 – o desenvolvimento do compro-
vado HEUER Compact – tem, tal como 
os seus colegas, uma grande capa-
cidade de fixação profunda e pode 
ser expandido de forma excelente 
com muitos acessórios da Brockhaus 
Heuer. A área da bigorna foi aumenta-
da em 25% em comparação com o mo-
delo anterior.
 
O HEUER Compact deve o seu nome à 
sua forma de construção excecional-
mente eficiente. A sua funcionalidade foi 
muito apreciada. E com a elevada quali-
dade habitual da Brockhaus HEUER. 

HEUER Quicklaunch

A principal característica é o novo e 
revolucionário sistema de ajuste rápi-
do HEUER Quicklaunch. Graças a este 
sistema, o HEUER Compact pode ser 
ajustado num instante com o toque de 
um botão quando existem grandes di-
ferenças nas larguras de vão – de 0 a 
125 mm em 3 segundos. Sem ser preci-
so acionar a alavanca. A escala que indi-
ca a medida de abertura facilita o ajuste 
prévio. Em tudo isto o paralelismo dos 
mordentes não é influenciado pela fol-
ga do fuso, a qual é necessária para um 
ajuste rápido com um funcionamento 
perfeito. 

Os mordentes intercambiáveis e re-
versíveis, com uma superfície lisa e 
uma superfície ranhurada, contribuem 
para uma maior flexibilidade. O HEUER 
Compact 2.0 tem mordentes de aperto 
de tubos com nervuras integradas nos 
mordentes dianteiro e traseiro. Tam-
bém pode ser utilmente complementa-
do, por exemplo com a pinça de mesa 
HEUER 100 ou a pinça rotativa HEUER 
100 e a vasta gama de mordentes mag-
néticos de proteção para aplicações 
específicas.

O Compacto HEUER 2.0 - o nosso todo-
-o-terreno em formato móvel.

Com o revolucionário HEUER Quicklaunch!


