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إحكام الشد على القطع المستديرة والبيضاوية الحساسة
الفكوك مصنوعة من مادة البولي يوريثين. هذه المادة المرنة 
ذات المقاومة العالية والمقاومة للتصلد تعود لشكلها األصلي 

بعد تغيره بسبب الضغط. وبفضل إعداد هذه المنشورات 
بأحجام مختلفة يصبح اإلحكام على قطع العمل آمًنا.

إحكام الشد على قطع العمل بكل أنواعها
صفات المادة تتطابق مع تصميم الصنف PP: يقوم الجزء 

المخدد بإمساك سطح األجزاء المثبتة دون التأثير فيها 
بالضرر.

إحكام الشد على قطع العمل ذات األسطح المعالجة بالتفريز 
على الناعم أو الصقل أو التجليخ أوالتلميع

يتكون سطح اإلحكام من ألياف صناعية ذات هيكل من طبقة 
خاصة. حتى مع إحكام الشد على قطع العمل الساخنة ال يحدث 

تغيير في طبقة األلياف الصناعية.

إحكام الشد على قطع العمل بأشكال مختلفة
صنعت الفكوك من األلومنيوم بدرجة صالبة بين النحاس 

والرصاص. منشور أفقي وثالثة منشورات عمودية مختلفة 
الحجم يوفرون إمكانية اإلحكام على قطع العمل المستديرة 

والبيضاوية. ميل الجزء األعلى للفكوك بدرجة 90° يمكن من 
إحكام الشد األفقي دون مشاكل على المواد المسطحة.

إحكام الشد على المواسير ذات الحوائط الرفيعة وأجزاء 
الهيكل الخارجي واألجزاء الخشبية والبالستيكية

صنع سطح اإلحكام من مطاط مصنع خصيًصا لهذا الغرض. 
حتى ولو كان ضغط إحكام الشد ضعيًفا فإن قطع العمل تظل 

ثابتة ومؤمنة.

شد اإلحكام على قطع العمل شديدة الحساسية
يتكون سطح اإلحكام من خيش مقاوم للتآكل يتالءم بدقة مع 

اإلطار الخارجي لقطعة العمل. وبالتالي يتم الحفاظ حتى على 
قطع العمل شديدة الحساسية بدون إلحاق أي ضرر بها.

شد اإلحكام على قطع العمل من المستوى الخشن حتى 
متوسط الحساسية

صنعت الفكوك من األلومنيوم بدرجة صالبة بين النحاس 
والرصاص. تقوم 6 أخاديد عميقة بتثبيت قطعة العمل بقوة. 

يقوم حز آخر أكثر عمًقا بتأمين اإلحكام على القضبان الرفيعة 
والمسامير...الخ.
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HEUER  فكوك الحماية
فكوك الحماية مصنعة من كتلة قوية من األلمونيوم أو بشكل كامل من مادة البولي يوريثين )من صنف PP أو صنف PR(. المقطع على شكل مستطيل متوازي 

األضالع؛ لضمان المحافظة على الدقة العالية لمناجل HEUER. تقوم قطع المغناطيس المدمجة المصنعة لهذا الغرض بتثبيت فكوك الحماية بشكل آمن في المنجلة. 
وبالرغم من القوة العالية للمغناطيس لكن المغنطة ال تصل إلى سطح اإلحكام لكي ال تجذب البرادة وال تمغنط القطع التي يعمل عليها. 


