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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

الذراع الُمَثبِّت السریع لـلق الب

وقطع العمل الكبیرة
ألجھزة اإلنتاج المتسلسلألجھزة اإلنتاج المتسلسل
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140 25 5 197 108

160 25 5 197 109

عن طریق استخدام نموذج الرافعة القصیرة 
HEUER یمكن تحویل المنجلة الحالیة في 
وقت قصیر إلى „ذراع مَثبِّت سریع” حقیقي. 
تم إرفاق جمیع قطع الغیار المطلوبة الالزمة 

لإلعداد والتجھیز في الطقم. 

یمكن أیًضا تشغیل محور الدوران أو المنجلة 
بعد التجھیز باستخدام الید كما في السابق. 

یمكن أیًضا طلب جمیع مكونات الطقم بشكل 
فردي، على سبیل المثال عندما تتوفر مضخة 

ھیدرولیكیة.

HEUER نموذج الرافعة القصیرة
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*(كل البیانات ھنا تخص منتجات HEUER فقط)

مناسب ألولئك الذین  یتعاملون مع قطع 
العمل المتطابقة في سلسلة اإلنتاج باستخدام 
ًدا  أدوات تثبیت صغیرة، أو الذین یفتقدون „ی
ثالثة” مساعدة في حالة قطع العمل الثقیلة 
والضخمة. أیادي طلیقة لمزید من اإلنتاجیة!

ویوفر نموذج الرافعة القصیرة HEUER زیادة 
حقیقیة في اإلنتاجیة. وبدون استخدام مفتاح 

محور الدوران یمكن أن تتعامل أدوات التثبیت 
الصغیرة مع قطع العمل الكبیرة حتى حجم 5 
مم بسھولة عن طریق دواسة القدم. وھذا األمر 
یسري على حد سواء في حالتي التثبیت والحل.

 HEUER وتم تصمیم نموذج الرافعة القصیرة
 .HEUER  لتكون بمثابة قطعة ملحقة لمنجلة

وھي تتكون من محور دوران خاص ووحدة 
ھیدرولیكیة لرأس محور الدوران وخرطوم 

ھیدرولیكي، باإلضافة إلى مضخة قدم 
لتثبیت  ھیدرولیكیة مزودة بدواستین؛ واحدة ل
مزودة بذراع كبیر وذراع أصغر قلیالً للحل. 

وتعد طریقة العمل ممكنة على نحو بسیط 
ورائع على حد سواء: ویستخدم نموذج الرافعة 

القصیرة HEUER مسار الزنبرك النابض 
القابل لالنضغاط في تبییت محور الدوران 
ا.  ًب بدقة. ویبلغ ُسمك ھذا المسار 5 مم تقری

ویستخدم „النموذج” الوحدة الھیدرولیكیة 
الموجودة في رأس محور الدوران للضغط على 

الفك األمامي دون تدویر محور الدوران في 
اتجاه الفك الخلفي.

ویمكن لنموذج الرافعة القصیرة HEUER أن 
یتحمل الضغط ألكثر من 5 أطنان!

عند الضغط على دواسة „الحل” یتم إیقاف 
الضغط الھیدرولیكي ویباعد الزنبرك النابض 

القابل لالنضغاط بین الفكوك مجدًدا.

یمكن أیًضا تشغیل محور الدوران أو المنجلة 
بعد التجھیز باستخدام الید كما في السابق. 

وبفضل األطراف الحلزونیة الموجودة في مفتاح 
محور الدوران یمكن إزالتھ زتفكیكھ إذا كان 

ا عند العمل على المنجلة المزودة  یمثل عائًق

بنموذج الرافعة القصیرة. 
وعن طریق استخدام نموذج الرافعة القصیرة 
HEUER  تظل الیدان طلیقتین ومن ثم یتم 
اختصار الوقت الالزم لتثبیت وإزالة قطعة 

العمل بشكل ملحوظ.

وحتى في حالة قطع العمل الضخمة أو الثقیلة 
لتثبیت، فإن  والتي تتطلب استخدام الیدین ل

نموذج الرافعة القصیرة HEUER یستعیض 
عن ذلك بـ „ید ثالثة” والتي تكون ضروریة 

لتثبیت عن طریق محور الدوران. ل

 HEUER یتوفر نموذج الرافعة القصیرة
ألحجام المناجل 140 و 160.


