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De flexibele 2-in-1-combinatie

HEUER-draaiklem

Beide afzonderlijke producten beschikken over dezelfde bijzonder positieve eigenschappen. Net zoals de
HEUER draaitafel heeft ook de HEUER
draaiklem een gesloten vastzetplaat.
Dit voorkomt dat vuil en slijpspanen in
de geleiding binnendringen.
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De HEUER-draaiklem kunt u met slechts
enkele handgrepen gemakkelijk en snel
monteren en demonteren. De krachtige
spil met de beproefde HEUER-vergrendelstift garandeert een eenvoudige en veilige
bediening. De vier schroefgaten zijn op
de HEUER-bankschroeven met een bekbreedte van 100 of 120 mm afgestemd.
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Draaikrans en vastzetplaat grijpen
exact in elkaar en garanderen zo een
precieze geleiding. De geleidingsoppervlakken zijn uiteraard bewerkt, om
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* Afgestemd op de HEUER-bankschroef
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Anderzijds de HEUER-tafelklem, om de
bankschroef flexibel op ieder werkblad
van maximaal 60 mm dikte te bevestigen – zonder boren van gaten, zonder
beschadigingen en snel. Dit creëert
ruimte op het werkoppervlak en voor-

De HEUER-draaiklem is beschikbaar
voor bankschroeven met een bekbreedte van 100 en 120 mm.
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Enerzijds de draaitafel waarmee men
de bankschroef tot 360° vrij horizontaal kan draaien. Door de stevige
vastklemming met een kleine vergrendelstift volgens het beproefde HEUER-principe kunnen de draaiklem en
de draaitafel exact op de gewenste positie stevig en veilig vastgezet worden.

Dankzij de HEUER-draaiklem krijgt de
bankschroef meteen twee extra uiterst praktische functies voor dagelijks gebruik.

een zo laag mogelijke weerstand bij de
werking te garanderen.
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De HEUER-draaiklem combineert het
beste van twee zinvolle aanvullingen
voor de HEUER-bankschroef:

komt een omslachtige montage en demontage van de volledige bankschroef
op de werkbank.
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Twee in één.

