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Illustraties zijn niet bindend. Kleur variaties mogelijk. Reserveer technische wijzigingen.

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

Klein, snel, flexibel
SPANKRACHTSPANKRACHT
Compacte
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HEUER Compact

Met een gewicht van slechts 4,8 kg 
en een klemkracht van 10 kN is het 
de lichtste bankschroef in zijn klas-
se. De HEUER Compact 2.0 - de verbe-
terde versie van de beproefde HEUER 
Compact - biedt net als zijn collega’s 
een grote diepspanmogelijkheid en 
kan met vele accessoires van Brock-
haus Heuer optimaal worden uitge-
breid. Het aambeeldoppervlak is 25% 
groter dan het vorige model.
 
De HEUER Compact heeft zijn naam te 
danken aan zijn uiterst efficiënte ont-
werp. Daarbij stond functionaliteit cen-
traal. En dit alles met de gebruikelijk 
hoge kwaliteit van Brockhaus HEUER. 

HEUER Quicklaunch

Het hoogtepunt is de volledig nieuwe, 
revolutionaire HEUER Quicklaunch 
snelverstelling. Hierdoor kunt u de 
HEUER Compact bij grote verschillen 
in spanwijdte letterlijk in een handom-
draai verstellen, van 0 naar 125 mm 
in 3 seconden. Zonder de zwengel te 
bedienen. De aanduiding van de span-
wijdte helpt u om de juiste opening te 
bepalen. De parallelliteit van de bek-
ken wordt bij het spannen niet beïn-
vloed door speling van de spindel, het-
geen voor een optimale snelverstelling 
noodzakelijk is. 

Voor nog meer flexibiliteit zorgen de 
uitwisselbare, omkeerbare bekken 
met een glad en gegroefd spanvlak. 
Daarnaast bevat de HEUER Compact 
2.0 in de voorste en de achterste 
spanbek een geïntegreerde, gegroefde 
pijpenklem. Hij kan ook zinvol worden 
uitgebreid, bijvoorbeeld met de HEUER 
tafelklem 100, de HEUER draaiklem 
100 of de grote keuze aan magneti-
sche beschermbekken voor specifieke 
toepassingen.

De HEUER Compact 2.0 - ons multita-
lent in mobiel formaat.

Met revolutionaire HEUER Quicklaunch!


