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ليس من الالزم أن تكون الصور واألشكال ملونة. يمكن أن تحيد األلوان الحقيقة عما هو موضح. نحتفظ بحق إدخال أية تغييرات فنية.

Oestertalstr. 54
D-58840 Plettenberg
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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

HEUER  منجلة 
مع فكوك تبديل قابلة لالستخدام

منجلة HEUER ذات الفكوك القابلة لالستبدال 
والتركيب والفك بالمسامير اللولبية متميزة بسطح 

واسع للعمل مستٍو ومسنن. متوفرة بأحجام 120 
و140 و160 ملليمتر.

ولتوفير جميع متطلبات التنفيذ التطبيقي نوفر 
منجلة الطاولة المطروقة من الصلب والمعروفة 

»HEUER« في إصدار خاص مزود بفكوك إحكام 
قابلة للتغيير والتركيب بمسامير لولبية.

هذه الفكوك ذات األسطح المدعمة لها جوانب مسننة 
ومستوية. وهي قابلة للقلب واالستبدال. وقد تم تزويد 

الفك الملحق بأسنان لولبية )القالووظ( وبهذا ال 
تصبح المنجلة غالية الثمن نفسها ال فائدة منها إذا 

حدث أي ضرر لفك اإلحكام.

ال تختلف المنجلة من ناحية الهيكل األساسي عن 
باقي التجهيزات العادية وبذلك يمكن ربطها بأي 

 HEUER Lift من الملحقات مثل )المنجلة المطوية

/ تجهيزة الطي HEUER Klapp / والرافعة 
المطوية HEUER Klapp-Lift / والقرص الدوار 
 HEUER ومشبك الطاولة / HEUER Drehteller

 HEUER / وفكوك الحماية / Tischklammer
.)Schutzbacken

فكوك التبديل يمكن أن يتم استخدامها من كال الجانبين. فهي تحتوي على جانب هيكلي وآخر ناعم، ويتم تثبيت 
كل منهما باثنين من المسامير سداسية المقطع.
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