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HEUER Klap
Mere plads på arbejdsbænken

Klap og væk. Det perfekte supplement 
til skruestikken. Så let som ingen-
ting kan skruestikken ved hjælp HEU-
ER-klap drejes ind under arbejdsbæn-
ken. Dermed spares masser af plads på 
arbejdsbænken. Specielt hvor pladsen 
er knap sørger HEUER-klap for optimal 
ergonomi i værkstedet. Også i arbejds-
stilling er den påmonterede skruestik 
forbundet stabilt og vibrationsfrit med 
arbejdsbænken.

NYHED: Upgrade-funktionen til HEUER 
Klap på en HEUER Klap-Lift!

Med omstillingssættet kan du udvide en 
HEUER Klap fra modelår 2021 med funk-
tionerne til højdejustering med 175 mm 
samt drejeligheden på 360 grader på få 
minutter.

Dermed har du mulighed for at starte 
med HEUER Klap og senere udvide 
funktionerne til en HEUER Klap-Lift i 
fuldt omfang – det giver endnu bedre 
bearbejdningsmuligheder og hjælper 
med at hindre skader, der giver en dårlig 
kropsholdningen.
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* Det angive henviser til HEUER-skruestik

Art.
-nr. K

lap

Art.
-nr. o

mstill
ingssæt

Art.
-nr. a

dapterplade 4

Kæbebredde/m
m*

Dybeste punkt/m
m 1

Nedklapningsdybde/m
m 2

Nedfæ
ldningsradius/m

m 3

1 Fra arbejdsbænkens underkant
2 Fra arbejdsbænkens forkant
3 Drejepunkt
4 Adapterplade til 40 mm arbejdsbordplade 

Arbejdsbord, 50 mm

adapterplade 4 (10 mm) omstillingssæt


