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Illustrationer er ikke bindende. Farvevariationer er mulige. Reserve tekniske ændringer.

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

lille, hurtig, fleksibel
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HEUER Compact

Med en vægt på kun 4,8 kg og en 
spændestyrke på 10 kN, er den en 
letvægt i sin klasse. HEUER Compact 
2.0 – videreudviklingen af den gen-
nemprøvede HEUER Compact – har 
ligesom sin kollega en stor mulighed 
for at spænde dybt, og med masser af 
tilbehør fra Brockhaus Heuer kan den 
udvides på mange måder. Amboltens 
overflade er blevet forstørret med 25 
% i forhold til sin forgænger.
 
HEUER Compact fik sit navn på grund af 
en yderst effektiv udformning. Her blev 
der lagt meget vægt på funktionalitet. 
Og det ved den sædvanlige høje Brock-
haus HEUER-kvalitet. 

HEUER Quicklaunch

Tricket ligger i den helt nye og revo-
lutionerende hurtigjustering HEUER 
Quicklaunch. Den gør at store forskelle i 
spændvidder på HEUER Compact kan ju-
steres lynhurtigt med et tryk på en knap, 
fra 0 til 125 mm på 3 sekunder. Uden at 
bevæge nøglen. Visning af åbningsvid-
den hjælper med forhåndsindstillingen. 
Her påvirkes kæbernes parallelitet ikke 
af spindlens spil, når man spænder, hvil-
ket er nødvendigt for, at hurtigjusterin-
gen kan fungere optimalt. 

De udskiftelige vendbare kæber med 
glat og riflet spændeflade sørger for 

endnu mere fleksibilitet. HEUER Com-
pact 2.0 har rørkæber, der er integreret 
i for- og bagkæben. Desuden kan den 
suppleres på en meningsfuld måde, 
f.eks. med HEUER-bordklemmen 100 
eller HEUER drejeklemmen 100 og det 
store udvalg af magnetiske beskyttel-
seskæber til specifikke anvendelser.

HEUER Compact 2.0 – vores multitalent 
i mobilt format.

Med revolutionær HEUER Quicklaunch


