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Illustrationer är inte bindande. Färg variationer är möjliga. Boka tekniska ändringar.

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

liten, snabb, flexibel
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HEUER Compact

Med en vikt på endast 4,8 kg och en 
klämkraft på 10 kN är den lättaste i sin 
klass. HEUER Compact 2.0 - en vidare-
utveckling av den beprövade HEUER 
Compact - har liksom sina kollegor en 
stor djup spännkapacitet och kan på 
ett utmärkt sätt utökas med många 
tillbehör från Brockhaus Heuer. Am-
bosets yta har ökat med 25 % jämfört 
med den tidigare modellen.
 
HEUER Compact har fått sitt namn på 
grund av sin extremt effektiva kon-
struktion. Funktionaliteten var mycket 
viktig. Och allt detta med den sedvan-
ligt höga Brockhaus HEUER-kvaliteten. 

HEUER Quicklaunch

Höjdpunkten är det helt nya, revolu-
tionerande snabbjusteringssystemet 
HEUER Quicklaunch. Tack vare detta 
kan HEUER Compact justeras blixt-
snabbt med en knapptryckning för sto-
ra skillnader i spännvidd - från 0 till 125 
mm på 3 sekunder. Utan att använda 
svänghandtaget. Indikatorn för öpp-
ningsbredd hjälper till med förinställ-
ningen. Käftarnas parallellitet under 
fastspänning påverkas inte av spin-
delns spel, vilket krävs för en optimalt 
fungerande snabbjustering. 

De utbytbara, vändbara käftarna med 
slät och tandad spännyta ger ännu 
mer flexibilitet. HEUER Compact 2.0 
har ribbade rörklämkäftar integrerade i 
de främre och bakre käftarna. Den kan 
också kompletteras med till exempel 
HEUER-bordklämman 100 eller HEU-
ER-roterande klämman 100 och det 
breda utbudet av magnetiska skydds-
klämmor för specifika tillämpningar.

HEUER Compact 2.0 - vår allroundma-
skin i mobilt format.

Med revolutionära HEUER Quicklaunch


