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HEUER Compact

O HEUER Compact com apenas 4,5 Kg 
de peso e uma potência de fixação de 
10 kN, é o peso leve da sua classe. Tal 
como todos os tornos de bancada da 
Brockhaus Ele tem também natural-
mente uma grande profundidade de fi-
xação e é ampliável com muitos aces-
sórios standard da Brockhaus Heuer.

O HEUER Compact deve o seu nome à 
sua forma de construção excecional-
mente eficiente. A sua funcionalidade foi 
muito apreciada. E com a elevada quali-
dade habitual da Brockhaus HEUER.

NOVIDADE MUNDIAL: HEUER Quicklaunch
A principal característica é o novo e re-
volucionário sistema de ajuste rápido 

HEUER Quicklaunch. Este sistema per-
mite ajustar grandes diferenças de aber-
tura literalmente num abrir e fechar de 
olhos – de 0 a 130 mm em 3 segundos. 
Sem ser preciso acionar a alavanca. A 
escala que indica a medida de abertu-
ra facilita o ajuste prévio. Em tudo isto 
o paralelismo dos mordentes não é in-
fluenciado pela folga do fuso, a qual é
necessária para um ajuste rápido com
um funcionamento perfeito. Uma mola
de pressão garante a fixação segura na
posição pretendida. Tudo isto é percetí-
vel também de forma audiovisual. 

Os mordentes intercambiáveis e rever-
síveis, com uma superfície lisa e uma 
superfície ranhurada, contribuem para 

uma maior flexibilidade. O HEUER Com-
pact possui também mordentes para 
tubos, integrados no mordente dianteiro 
e no mordente traseiro. Estes mordentes 
podem também ser complementados 
com acessórios adequados. Por exem-
plo, com o suporte de aperto de mesa 
HEUER 100 ou o prato giratório HEUER 
100 e a grande seleção de mordentes 
protetores magnéticos 120.

O HEUER Compact – o nosso multitalento 
em formato móvel.

Com o revolucionário HEUER Quicklaunch!
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