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Den flexibla 2-i-1-kombinationen
HEUER vridklammerHEUER vridklammer

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
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100 2,3 10 – 60 119 103

120 3,4 10 – 60 119 104

HEUER vridklammer kan monteras och 
demonteras snabbt och enkelt med 
bara ett fåtal handgrepp. Den kraftiga 
spännspindeln med den välbeprövade 
spindelnyckeln från HEUER garanterar 
en enkel och säker hantering. De fyra 
skruvfästena är avstämda till HEUER 
skruvstädsdimensioner 100 resp. 120.

HEUER vridklammer
Två i ett.

HEUER vridklammer förenar det bästa 
av två genomtänkta kompletteringar 
till HEUER skruvstäd:

Dels vridtallriken, med vars hjälp man 
kan vrida skruvstädet upp till 360° på 
ett plan. Tack vare den robusta spär-
ren med en liten spindelnyckel enligt 
den välbeprövade HEUER-principen 
kan vridklammern, och vridtallriken, 
låsas fast exakt på den önskade posi-
tionen.

Dels HEUER-bordsklammer, som fäster 
skruvstädet flexibelt på alla arbetsytor 
med upp till 60 mm skivtjocklek – snabbt 
och utan håltagning eller sakskador. Det 
skapar utrymme på arbetsytan och und-
viker omständlig montering och demonte-

ring av hela skruvstädet på arbetsbänken.
Med HEUER vridklammer kan man utö-
ka skruvstädet med två mycket prak-
tiska funktioner för det dagliga arbe-
tet, med endast ett tillbehör.

De båda produkterna har mycket po-
sitiva egenskaper. Precis som HEUER 
vridtallrik har HEUER vridklammer en 
sluten fästplatta. Den förhindrar att 
smuts och slipspån tränger in i spåret.

Vridkrans och fästplatta passar in ex-
akt i varandra, vilket garanterar en ex-
akt styrning. 

HEUER vridklammer finns till skruv-
städsdimensionerna 100 och 120.
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* Uppgifterna hänför sig till HEUER-Skruvstycken.


