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* A informação refere-se aos tornos de bancada HEUER. 

Também apropriado para produtos de outra marca, respei-

tando carga admissível Ao encomendar, é imprescindível 

indicar a marca e o tamanho.
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Dispositivo de regulação da altura, 
HEUER Lift para torno de bancada 
HEUER. O complemento perfeito 
para um trabalho ergonómico.

Os dispositivos HEUER elevador ajus-
tam o torno de bancada à posição 
ideal, por mais diferentes que sejam 
a altura do operário, o tamanho do 
objeto fixado e o tipo de trabalho.

O ajuste do torno de bancada à altura 
do operário é especialmente impor-
tante para adolescentes em escolas 
profissionais ou oficinas de apren-
dizagem, para evitar graves danos 
na coluna vertebral em jovens que 
estejam ainda em fase de crescimen-
to. Em muitos tipos de trabalho que 
se realizam em torno de bancada, o 

elevador HEUER contribui para um 
trabalho mais cómodo. O ajuste do 
torno de bancada faz-se sem esforço, 
com segurança e sem escalões com 
altura até 200 mm e com a possibili-
dade de rotação de 360º. 

Um cilindro de gás, de diferente 
tamanho segundo o peso do torno de 
bancada, faz com que o torno se vol-
te praticamente sem peso, de forma 
que ao soltar a alavanca de fecho se 
possa ajustar o torno de bancada à 
posição de trabalho pretendida com 
pouco esforço.
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