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جمدملا HEUER Compact مقطجمدملا HEUER Compact مقط

ديدج

  جمدملا HEUER Compact زاهج
  طبضلا ةيصاخب دوزملا ديدجلا
 HEUER قالطإلا ةيصاخ عيرسلا
يلمعلا ةبيقحلا مقط يف

ليس من الالزم أن تكون الصور واألشكال ملونة. يمكن أن تحيد األلوان الحقيقة عما هو موضح. نحتفظ بحق إدخال أية تغييرات فنية.

Oestertalstr شارع أويسترال 54
D-58840 Plettenberg - Germany

تليفون:
فاكس:

info@heuer.de
www.heuer.de

Quicklaunch
HEUER

+49 (0) 23 91 / 6029-0
+49 (0) 23 91 / 6029-29
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جمدملا HEUER Compact مقط

HEUER زاهج :قلطم يعادبإ ،اًمامت ديدج
Compact عيرسلا طبضلا ةيصاخب جمدملا HEUER. 
.ملم 125 ىلإ لصت دش ةميقب ةرابم بضلل لباق

 زاهج نم لعجي بكرملا ةلواطلا كبشم
HEUER Compact قئاف جمدملا 
 حاولأ ىلع بيكرتلل لباق .ةيكرحلا
.ملم 60 ىلإ اهضرع لصي ةنيتم ليغشت

:ايازملا ىلع ةماع ةرظن
لمحلل لباقو يكرح لح •
 مادختسالا يف ةقئاف ةعرس •

 ةدضنملا كباشم لضفب
ةبكرملا

 رظنلا ضغب نكمم دش عرسأ •
 لغشلا عطق داعبأ فالتخا نع
 نابضقلل ريودت نودب
ةليوط ةرتفل

 تايلامكلا لضفب نرم •

ةديفملا
 هتحاسم ةغلابلا دشلا حطس •

 ةيعطقلا رفوت عم ملم 120
 دش ةردقب ةفيفخلا ةجمدملا
ةريبك ةقيمع

 يينفل مادختسالا يلاثم
 تابرع لولحو بيكرتلا
شرولا

:بسانملا دشلا حطس ليغشت ةعطق لكل .HEUER ةيسيطانغملا ةيامحلا كوكف :مقطلا يف ًاعم

 عطقل (دياحم) N عونلا
 اهتجلاعم متت يتلا لغشلا
 ةنشخ نم حوارتت تاجردب
ةطسوتم ةمعان ىلإ

 عطقل (ربياف) F عونلا
 زيرفت حطسأب لغشلا
 ميعنت وأ خيلجت وأ
ةقيقر

 (طاطملا) G عونلا
 ناردجلا ةقيقر بيبانألل
 ءازجألاو تايعطقلا ءازجأو
ةيكيتسالبلاو ةيبشخلا

 لاكشألا) P عونلا
 عطقل (ةيروشنملا
 اهلاكشأب ليغشتلا
اًنيابت رثكألا

 جمدملا ةبيقحلا مقط :قربلا ةعرسب زهاج
 ةنورملاو ةيكرحلا تاجرد ىصقأ رفوي
.ةيفيظولا

 يلاوح 365 ملم
 يلاوح 425 ملم

 يلاوح 160 ملم

Art.-Nr. 118 003 مجك 8.2 :ةبيقحلا مقط نزو

HEUER زاهج :قلطم يعادبإ ،اًمامت ديدج
Compact عيرسلا طبضلا ةيصاخب جمدملا HEUER.


