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Kit HEUER CompactKit HEUER Compact

NOVO

O HEUER Compact  
com regulação rápida
HEUER Quicklaunch num  
prático kit de mala

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

Totalmente novo, absolutamente inovador: o novo HEUER
Compact com regulação rápida HEUER Quicklaunch. regulável 
sem escalões até uma largura de apara de 125 mm.

O suporte de aperto de mesa montado torna 
o HEUER Compact extremamente móvel. 
Montável em placas de trabalho com espes-
sura até 60 mm.

As vantagens num relance:

• Solução móvel, portátil
• Rápido a usar graças ao suporte de 

aperto de mesa montado
• Fixação extremamente rápida de 

tamanhos variados de peça sem 
um longo rodar do fuso

• Flexível graças a acessórios úteis

• Grande superfície de fixação de 
    120mm com formato compacto 

e leve e grande profundidade de 
fixação

• Ideal para mecânicos e soluções 
de carros oficina

No kit:  os mordentes protetores magnéticos HEUER. Para cada peça a superfície de fixação adequada:

Tipo N (Neutro) para peças 
maquinadas de baixa a 
média precisão

Tipo F (fibra) para peças 
com superfícies
fresadas, retificadas ou 
polidas

Tipo G (borracha) para tubos  
de paredes delgadas 
e peças perfiladas, assim como 
peças de madeira e plástico

Tipo P (prismas) para pe-
ças em diferentes formas 

Pronto num instante: O kit de mala Compact  
proporciona máxima mobilidade e funciona-
lidade.

Peso do kit de mala: 8,2 kg aprox.  118 003

O novo HEUER Compact com regulação rápida
HEUER Quicklaunch num prático kit de mala

≈ 365 mm
≈ 425 mm

≈ 160 mm


