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Hurtigspænderen til

og store arbejdsemner
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140 25 5 197 108

160 25 5 197 109

Med HEUER kortslagsmodulet kan en 
eksisterende skruestik på kort tid om-
rustes til en ægte ”hurtigspænder”. Alle 
nødvendige dele til udrustningen med-
følger i sættet. 

Spindlen hhv. skruestikken kan betjenes 
manuelt både før og efter udrustningen. 

Alle bestanddele i sættet kan også be-
stilles enkeltvis, for eksempel hvis der 
forefindes en hydraulisk pumpe.

HEUER kortslagsmodul
Til alle, som bearbejder identiske ar-
bejdsemner med små spændevidder i 
en serie, eller savner den hjælpsom-
me ”tredje hånd” til tunge, komplek-
se arbejdsemner. Hænderne er fri til 
mere produktivitet!

HEUER kortslagsmodulet giver en ægte 
stigning i produktiviteten. Uden betje-
ning af spindelnøglen kan små spæn-
devidder og store arbejdsemner på op 
5 mm klares enkelt via fodpedal. Og det 
gælder både når man fastlåser og løsner.

HEUER kortslagsmodulet er udviklet 
som tilbehør til skruestikker fra HEUER. 
Det består af en særlig spindel, hydrau-
likmodulet til spindelhovedet, en hydrau-
likslange samt en hydraulisk fodpumpe 
med to pedaler – en til fastlåsning med 
en stor stang og en lidt mindre til løsnen.
Funktionsmetoden er yderst enkel og 

genial: HEUER modulet med kortslag-
længde bruger fjedervandringen på 
trykfjederen i præcisionsspindellejet. 
Denne udgør ca. 5 mm. ”Spillet” udnyt-
ter hydraulikmodulet på spindelhovedet 
til at trykke den forreste kæbe mod den 
bagerste kæbe uden at dreje spindlen.

HEUER kortslagsmodulet kan således 
opbygge et tryk på over 5 tons!

Ved aktivering af ”løsne”-pedalen luk-
kes det hydrauliske tryk ud, og tryk-
fjederen skubber kæberne fra hinan-
den igen.

Spindlen hhv. skruestikken kan betje-
nes manuelt både før og efter udrust-
ningen. Takket være gevindenderne 
på spindelnøglen kan denne afmonte-
res, hvis den er i vejen ved arbejde på 
skruestikken med kortslagsmodulet.

Med HEUER kortslagsmodulet er hæn-
derne fri, og den tid, der bruges tid 
ind- og udspænding af arbejdsemnet, 
forkortes betydeligt.

Også ved komplekse eller tunge ar-
bejdsemner, som kræver begge hæn-
der til indspænding, erstatter HEUER 
kortslagsmodulet den ”tredje hånd”, 
som ellers ville være påkrævet til 
spænding af spindlen.

HEUER kortslagsmodulet findes til 
skruestikker i størrelsen 140 og 160.
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* Det angive henviser til HEUER-skruestik


