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التركیبة المرنة 2 في 1
HEUER المشبك الدوارHEUER المشبك الدوار

لیس من الالزم أن تكون الصور واألشكال ملونة. یمكن أن تحید األلوان الحقیقة عما ھو موضح. نحتفظ بحق إدخال أیة تغییرات فنیة.

+49 (0) 23 91 / 6029-0
+49 (0) 23 91 / 6029-29

Oestertalstr شارع أویسترال 54
D-58840 Plettenberg - Germany

تلیفون:
فاكس:

info@heuer.de
www.heuer.de
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100 2,3 10 – 60 119 103

120 3,4 10 – 60 119 104

 HEUER یتم تركیب وفك المشبك الدوار
بسھولة وسرعة عن طریق مقابض قلیلة 
العدد. قوة إحكام محور الدوران ومفتاح 
المحور المعتمد من HEUER یضمنان 

سھولة وأمانًا في االستخدام. تم ضبط أربع 
حلقات ذات مسار لولبي لتناسب الحجمین 

.HEUER 100 أو 120 للمنجلة

HEUER المشبك الدوار
إثنان في واحد.

المشبك الدوار HEUER یجمع بین األفضل 
:HEUER من ملحقین مفیدین لمنجلة

من ناحیة، ھناك القرص الدوار الذي یمكن 
استخدامھ في تدویر المنجلة بحریة حتى 360 

درجة على مستوى.  وبفضل قوة التثبیت 
بمفتاح عمود الدوران الصغیر المصنوع حسب 
معاییر شركة HEUER یمكن تثبیت المشبك 

الدوار وكذلك القرص الدوار بدقة وأمان في 
الموضع المطلوب.

ومن ناحیة أخرى ھناك مشبك الطاولة 
 HEUER المستخدم في تثبیت المنجلة 

بمرونة على أي سطح عمل یصل ُسمكھ إلى 
60 مم - دون حفر ثقوب وبشكل سریع وخاٍل 

من التلفیات. وھذا یوفر اتساًعا في سطح 
العمل ویوفر الكلفة العالیة لعملیة تركیب وفك 

المنجلة بكاملھا على طاولة العمل.

باستخدام المشبك الدوار HEUER یتم 
توسیع المنجلة بواسطة أداة ملحقة واحدة 

فقط ما یساوي أداء وظیفتین مفیدتین  للغایة 
لالستخدام الیومي.

ھذه الخواص الممیزة اإلیجابیة تناسب كال المنتجین 
الفردیین. مثلما ھو الحال أیًضا في القرص الدوار 
HEUER، لدى المشبك الدوار HEUER  لوحة 
حاملة.. وھي تمنع األوساخ واألتربة وبرادة التجلیخ 

من الدخول في المسار الدلیلي.

إن اإلسطوانة الدوارة واللوحة الحاملة یتداخل كل 
منھما مع اآلخر لیضمنا دقة أداء المسار الدلیلي. 
وأسطح المسار الدلیلي تم تصنیعھا بحیث تضمن 

سیر العمل دون عائق بقدر اإلمكان.

المشبك الدوار HEUER متوفر 
ألحجام المنجلة 100 و 120.
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*(كل البیانات ھنا تخص منتجات HEUER فقط)


