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Kuvien värit eivät ole sitovia, värien poikkeamat mahdollisia. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

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

Pikakiristin

ja isoille työkappaleille
SARJAVALMIISIINSARJAVALMIISIIN
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140 25 5 197 108

160 25 5 197 109

Perinteinen ruuvipenkki voidaan varus-
taa HEUER lyhyellä moduulilla nopeasti 
todelliseksi ”pikakiinnittimeksi”. Kaikki 
varustukseen vaadittavat osat toimite-
taan setin mukana. 

Tappia tai ruuvipenkkiä voidaan ohjata 
myös varustuksen jälkeen käsin tut-
tuun tapaan. 

Kaikki setin osat voidaan tilata myös 
yksittäin, esimerkiksi jos hydrauli-
pumppu on jo käytössä.

HEUER Lyhyt moduuli
Kaikille, jotka työstävät sarjana ident-
tisiä työkappaleita pienillä puristus-
väleillä, tai jotka tarvitsevat auttavan 
”kolmannen käden” painaville, vaikeasti 
käsiteltäville työkappaleille. Kädet ovat 
vapaana parempaan tuottavuuteen!

HEUER lyhyt moduuli parantaa huo-
mattavasti tuottavuutta. Alle 5 mm:n 
työkappaleiden pienet puristusvälit 
voidaan käsitellä ilman tappiruuvia kä-
tevästi polkimella. Ja tämä niin kiinni-
tettäessä kuin irrotettaessakin.

HEUER lyhyt moduuli on suunniteltu 
HEUER-ruuvipenkkien lisävarusteeksi. 
Se koostuu erityisestä tapista, tapin 
pään hydraulimoduulista, hydrauli-
letkusta sekä hydraulisesta jalka-
pumpusta kahdella polkimella – yksi 
kiinnittämiseen isolla vivulla ja toinen 
hieman pienemmällä irrottamiseen.

Toimintatapa on niin yksinkertainen 
kuin älykäskin: HEUER lyhyt moduuli 
käyttää hyväkseen painejousen jousi-
liikettä tarkkuuslaakeroinnissa. Tämä 
on noin 5 mm. ”Välys” käyttää tapin 
päässä olevaa hydraulimoduulia etu-
leuan painamiseksi takaleuan suun-
taan ilman tapin kääntämistä.

HEUER lyhyt moduuli voi näin muodos-
taa yli 5 tonnin paineen!

”Irrotus”-polkimen painaminen aiheuttaa 
hydraulisen paineen poistamisen ja jousi-
paine työntää leuat jälleen irti toisistaan.

Tappia tai ruuvipenkkiä voidaan ohjata 
myös varustuksen jälkeen käsin tut-
tuun tapaan. Tappiruuvin kierrepäiden 
ansiosta se voidaan purata, jos se on 
lyhytmoduulilla varustetun ruuvinpen-
kin kanssa työskennellessä esteenä.

HEUER lyhyt moduulilla kädet ovat va-
paana ja työkappaleen kiinnitys- ja ir-
rotusaikaa voidaan lyhentää huomat-
tavasti.

Myös vaikeasti käsiteltävissä tai pai-
navilla työkappaleilla, joita työstäessä 
vaaditaan molemmat kädet, HEUER 
lyhyt moduuli korvaa ”kolmannen kä-
den”, joka muuten vaadittaisiin tapin 
kiinnittämiseen.

HEUER lyhyt moduuli on saatavilla 
140- ja 160-kokoisiin ruuvipenkkeihin.
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* Annettu arvo HEUER-ruuvipenkkien mukainen.


