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Illustrationer är inte bindande. Färg variationer är möjliga. Boka tekniska ändringar.
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Ny version Från till-
verkningsår 2021
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HEUER Klapp
För mer plats på arbetsytan.

Klapp och borta. Den ideala komple-
mentet till skruvstädet. En fri arbetsyta 
skapas genom att svänga skruvstycket 
under arbetsbänken.  Speciellt där det 
är trångt ger HEUER-Klapp en optimal 
ergonomi i verkstaden. I arbetsläge är 
det påmonterade skruvstycket stadigt 
monterat på arbetsbänken. Önskar 
man kunna vrida skruvstycket och 
ställa in det i höjdled är HEUER-Klapp-
Lift, som presenteras på kommande 
sidor det riktiga valet.

NYHET: Funktion för uppgradering från 
HEUER Klapp till HEUER Klapp-Lift!

Med ombyggnadssatsen kan man i en 
handvändning komplettera en HEUER 
Klapp från och med tillverkningsår 2021 
med funktionen för 175 mm höjdinställ-
ning och 360 graders rotation.

Därmed kan den förmånligare grundmo-
dellen HEUER Klapp enkelt utökas till en 
HEUER Klapp-Lift med alla dess funktio-
ner i ett senare skede – för att erbjuda 
ännu bättre bearbetningsalternativ och 
förebygga hållningsskador.
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* Uppgifterna hänför sig till HEUER-Skruvstycken.
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dapterplatta
 4

Backbredd/m
m*

Lägsta punkt/m
m 1

Klappdjup/m
m 2

Svängradie/m
m 3

1 från underkant verktygsbänk
2 från framkant verktygsbänk
3 runt vridpunkten
4 Adapterplatta för bänkskiva på 40 mm 

Arbetsbänk, 50 mm stark

adapterplatta 4 (10 mm)  ombyggnadssats


