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Οι χρωματικές απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές και μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στις αποχρώσεις. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Τηλέφωνα: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Φαξ: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

Ο ταχυσφιγκτήρας για

και μεγάλα τεμάχια προς επεξεργασία
Ο ΤΑΧΥΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑΟ ΤΑΧΥΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ
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140 25 5 197 108

160 25 5 197 109

Ο περιστρεφόμενος σφιγκτήρας HEUER 
μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυ-
ναρμολογηθεί εύκολα και γρήγορα με λίγες 
κινήσεις του χεριού. Ο ισχυρός άξονας τά-
νυσης με το δοκιμασμένο κλειδί περιστρο-
φής HEUER εγγυάται εύκολο και ασφαλή 
χειρισμό. Οι τέσσερις υποδοχές βίδας 
έχουν καθοριστεί για τα μεγέθη μέγγενης 
HEUER 100 και 120.

Μονάδα μικρής διαδρομής HEUER
Για όλους όσους επεξεργάζονται με μικρές 
διαδρομές σύσφιξης πανομοιότυπα τεμά-
χια προς επεξεργασία σε σειρά ή αισθάνο-
νται την απουσία ενός χρήσιμου «τρίτου 
χεριού» για βαριά, ογκώδη τεμάχια προς 
επεξεργασία. Τα χέρια είναι ελεύθερα για 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα!

Η μονάδα μικρής διαδρομής HEUER προ-
σφέρει μια πραγματική αύξηση παραγωγικό-
τητας. Χωρίς χειρισμό του κλειδιού περιστρο-
φής μπορούν να πραγματοποιηθούν μικρές 
διαδρομές σύσφιξης έως 5 mm για μεγάλα 
τεμάχια προς επεξεργασία απλά μέσω ποδω-
στηρίου. Αυτό ισχύει τόσο για τη σύσφιξη όσο 
και για το λύσιμο.

Η μονάδα μικρής διαδρομής HEUER έχει 
σχεδιαστεί ως εξάρτημα για μέγγενες 
HEUER. Αποτελείται από έναν ειδικό άξονα, 
μια υδραυλική μονάδα για την κεφαλή του 
άξονα, έναν υδραυλικό σωλήνα, καθώς και 
μια υδραυλική ποδοκίνητη αντλία με δύο πε-

ντάλ – ένα για τη σύσφιξη με μεγάλο μοχλό 
και ένα για το λύσιμο με μικρότερο μοχλό.

Ο τρόπος λειτουργίας είναι πανεύκολος και 
μοναδικός: Η μονάδα μικρής διαδρομής 
HEUER εκμεταλλεύεται τη διαδρομή του 
ελατηρίου συμπίεσης στο ρουλεμάν άξονα 
ακριβείας. Αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 5 mm. 
Ο «τζόγος» εκμεταλλεύεται την υδραυλική μο-
νάδα που βρίσκεται στην κεφαλή του άξονα, 
για να πιέσει τη μπροστινή σιαγόνα προς την 
κατεύθυνση της πίσω σιαγόνας χωρίς περι-
στροφή του άξονα.

Η μονάδα μικρής διαδρομής HEUER μπορεί 
με τον τρόπο αυτό να ασκήσει πίεση μεγαλύ-
τερη από 5 τόνους!

Πατώντας το πεντάλ «Λύσιμο», η υδραυ-
λική πίεση εκτονώνεται και το ελατήριο 
συμπίεσης ωθεί ξανά τις σιαγόνες τη μία 
μακριά από την άλλη.

Ο χειρισμός του άξονα ή της μέγγενης μπο-
ρούν, ακόμα και μετά την αναβάθμιση, να 
γίνουν όπως πριν με το χέρι. Χάρη στα άκρα 
του σπειρώματος του κλειδιού περιστροφής 
μπορεί αυτό να αποσυναρμολογηθεί, σε πε-
ρίπτωση που εμποδίζει κατά την εργασία στη 
μέγγενη με τη μονάδα μικρής διαδρομής.

Με τη μονάδα μικρής διαδρομής HEUER 
τα χέρια παραμένουν ελεύθερα και μειώνε-
ται αισθητά ο απαιτούμενος χρόνος για τη 
σύσφιξη και απελευθέρωση του τεμαχίου 
προς επεξεργασία.

Ακόμα και με ογκώδη και βαριά τεμάχια προς 
επεξεργασία, για τα οποία απαιτούνται και 
τα δύο χέρια για τη σύσφιξή τους, η μονάδα 
μικρής διαδρομής HEUER αντικαθιστά το 
«τρίτο χέρι», το οποίο διαφορετικά θα ήταν 
απαραίτητο για τη σύσφιξη μέσω του άξονα.

Η μονάδα μικρής διαδρομής HEUER υπάρχει 
διαθέσιμη για τα μεγέθη μέγγενης 140 και 160.
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* Τα δεδομένα αφορούν μέγκενες HEUER


