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Para um esforço extremo e ainda mais longa duração.

Com mordentes intercambiáveis e reversíveis
Torno de bancada HEUERTorno de bancada HEUER
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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

Torno de bancada HEUER
O torno de bancada HEUER com morden-
tes aparafusados e intercambiáveis e 
superfícies de trabalho ranhuradas e 
lisas. Fornecido nos tamanhos 120, 140 
e 160 mm. 

Para satisfazer todas as necessidades 
da oficina, fornecemos os nossos co-
nhecidos tornos de bancada forjados 
“Heuer” também numa versão especial 
com mordentes intercambiáveis apara-
fusados.
 
Estes mordentes temperados por indu-
ção possuem um lado ranhurado e um 
lado liso. São reversíveis e intercambiá-
veis. As roscas estão nos mordentes 
adicionais. Desta forma evita-se a inu-
tilização do parafuso do torno de ban-

cada em caso de possível deterioração 
dos mordentes.

Os tornos de bancada na sua estrutura 
básica são idênticos ao modelo normal. 
Portanto, são compatíveis com todos os 
nossos elementos auxiliares .

» HEUER Elevador
» HEUER Rebatível
» HEUER Elevador rebatível
» HEUER Elevador de pé
» HEUER Prato giratório
» HEUER Suporte de aperto de mesa 
» Mordentes protetores HEUER

Para um esforço extremo e ainda mais longa duração.

Os mordentes intercambiáveis podem 
ser usados dos dois lados. Possuem um 
lado estruturado e um lado liso e são 
seguros respetivamente por parafusos 
hexagonais internos.
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substituição

Visão geral do torno de bancada 
com mordentes intercambiáveis


