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Η ΑυθεντικήΗ Αυθεντική
Ολόκληρη από σφυρήλατο χάλυβα
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100 125 50 16-30 4,5 100 100

120 150 65 16-55 9,0 100 120

140 200 80 27-70 16,0 100 140

160 225 100 27-100 27,0 100 160

180 225 100 27-100 29,0 100 180

Η μέγκενη HEUER είναι ένα γνήσιο εργα-
λείο ποιότητας. Ολόκληρη από σφυρή-
λατο χάλυβα, εγγυημένα άθραυστη. Με 
τα υψηλής ποιότητας μέρη που τη συν-
θέτουν εγκυάται στο σύνολό της αξιοπι-
στία, μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια.

Για παράδειγμα, οι σφυρήλατες επίπεδες 
και κυρτές σιαγώνες – οι τελευταίες ενσω-
ματωμένες στην κανονική σειρά παραγω-
γής – κάνουν τη μέγκενη HEUER τόσο γερή, 
ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 
άθραυστη! 

Χάρη στο λεπτό της σφυρήλατο πρισματο-
δηγό η μέγκενη παρέχει μεγάλο βάθος. Η 
διπλή εσωτερική επιφάνεια ολίσθησης προ-
στατεύεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
από ρύπανση και φθορές. Μεγάλες, αμφί-

πλευρα κατεργασμένες επιφάνειες ολίσθη-
σης εγγυώνται μια αδιάλειπτα, πάντα ακρι-
βή και εύκολη διαδρομή του οδηγού κατά το 
προσεκτικό σφίξιμο ευαίσθητων τεμαχίων.

Ένα επί πλέον προτέρημα είναι η προστα-
τευμένη, ακριβής έδραση του κοχλία, η κά-
λυψή του με το αμφίπλευρο τραπεζοειδές 
σπείρωμα καθώς και ο εύκολα ρυθμιζόμενος 
κεντρικός οδηγός. Αυτή η κατασκευή είναι 
καθοριστική για την υψηλή ακρίβεια της μέ-
γκενης. Οι πρεσαριστές ασφάλειες στο τελεί-
ωμα της ατσάλινης μανέλας προσδίδουν την 
απαραίτητη σιγουριά. Στην πίσω σιαγώνα 
είναι ενσωματωμένο ένα αμόνι.
Η μέγκενη HEUER αποτελεί πρότυπο αξιοπι-
στίας και ανθεκτικότητας εξαιτίας της επεξερ-
γασίας της. Ιδανική για σκληρή βιομηχανική 
εφαρμογή. Αντάξια του „Made in Germany“.    

Η έδραση του κοχλία βρίσκεται μέσα 
στην μπροστινή σφυρήλατη σιαγώνα της 
μέγκενης και είναι συνεπώς άριστα προ-
στατευμένη από φθορά και ρύπανση. Ένα 
προτέρημα που μόνον η μέγκενη HEUER 
σας προσφέρει. Οι σφυρήλατοι εξωτερι-

κοί οδηγοί συγκρατούν το διπλό πρισμα-
τικό οδηγό πάντα στην τροχιά του. Χωρίς 
ενοχλητικό τζόγο ή κραδασμούς.
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Μέγκενη HEUER


