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HEUER Compact
Με βάρος μόλις 4,5 kg και ικανότητα 10 
kN είναι το ελαφρύτερο εργαλείο στην 
κατηγορία του. Το HEUER Compact έχει 
φυσικά μεγάλο άνοιγμα και συνεργάζε-
ται άψογα με πολλά πρόσθετα εξαρτή-
ματα  BROCKHAUS  HEUER.

Το όνομα HEUER Compact βασίζεται 
στην εξαιρετικά αποτελεσματική κατα-
σκευή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 
στη λειτουργικότητά του, διατηρώντας 
παράλληλα τη γνωστή υψηλή ποιότητα 
BROCKHAUS HEUER.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: HEUER 
Quicklaunch («γρήγορη εκκίνηση»).
Μοναδική είναι η νέα, επαναστατική τα-
χεία ρύθμιση HEUER Quicklaunch. Χάρη 
σ‘ αυτή, σε περίπτωση μεγάλης διακύ-

μανσης ανοίγματος, η ρύθμιση του Heuer 
Compact γίνεται κυριολεκτικά με μία μόνο 
κίνηση – από 0 στα 130 mm μέσα σε 3 δευ-
τερόλεπτα, και μάλιστα χωρίς τη χρήση της 
μανέλας. Οι ενδείξεις ανοίγματος βοηθούν 
στη ρύθμιση του εργαλείου πριν τη χρήση 
του. Για να είναι εφικτή η ταχεία ρύθμιση, ο 
κοχλίας αναγκαστικά εμφανίζει κάποια χα-
λαρότητα (τζόγος), η οποία όμως δεν επη-
ρεάζει καθόλου την παραλληλότητα των σι-
αγώνων. Ένα έλασμα βοηθάει τον κοχλία 
να κουμπώσει στην επιθυμητή θέση. Τούτο 
είναι εμφανές πάνω στο εργαλείο ωστόσο 
ακούγεται και ένας χαρακτηριστικός ήχος.
Οι αποσπώμενες σιαγώνες διπλής όψης, 
με μία λεία και μία ραβδωτή επιφάνεια, 
προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. 
Πάνω στην μπροστινή και πίσω σιαγώνα 
του HEUER Compact υπάρχουν επιπλέον 

ενσωματωμένες σιαγώνες σωλήνων. Συν-
δυάζεται επίσης με πρόσθετο εξοπλισμό, 
όπως π.χ. με το σφιγκτήρα πάγκου 100 ή 
την περιστροφική βάση 100,  καθώς και με 
τη μεγάλη ποικιλία σε μαγνητικές προστα-
τευτικές σιαγώνες.

Το HEUER Compact – η ταλαντούχα φορη-
τή μέγγενη.

Με επαναστατική HEUER Quicklaunch
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