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Illustrationer är inte bindande. Färg variationer är möjliga. Boka tekniska ändringar.
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Snabbspännare för

och stora arbetsstycken
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140 25 5 197 108

160 25 5 197 109

Med HEUER kortslagsmodul kan man 
uppgradera befintligt skruvstäd myck-
et snabbt till en verklig ”snabbspänna-
re”. Alla delar som behövs för uppgrade-
ringen levereras i ett set. 

Spindeln resp. skruvstädet kan manöv-
reras för hand som tidigare även efter 
uppgraderingen. 

Alla delar av setet kan också beställas se-
parat, t.ex. om det finns en hydraulikpump.

HEUER kortslagsmodul
För alla som arbetar med seriebear-
betar identiska arbetsstycken med 
korta spännvägar, eller som saknar en 
hjälpande ”tredje hand” för tunga och 
skrymmande arbetsstycken. Händer-
na är fria för mer produktivitet!

HEUER kortslagsmodul levererar en 
verklig produktivitetsökning. Utan ma-
növrering av spindelnyckeln kan man 
uppnå korta spännvägar och stora ar-
betsstycken 5 mm med hjälp av fotpe-
dalen. Vid fixering och vid lossande.

HEUER kortslagsmodul är utformad 
som tillbehör till HEUER skruvstäd. Den 
består av en specialspindel, en hydrau-
likmodul för spindelhuvudet, en hydrau-
likslang och en hydraulikfotpump med 
två pedaler - en för fixering med stor 
spak, en något mindre, för lossande.

Funktionssättet är lika enkelt som 
genialiskt: HEUER kortslagsmodul an-
vänder sig av tryckfjäderns fjäderväg 
i precisionsspindellagringen. Den är ca 
5 mm. Hydraulikmodulen, som befin-
ner sig på spindelhuvudet, använder 
sig av ”spelet” för att trycka framback-
en i riktning mot bakbacken utan att 
vrida spindeln.

Det gör att HEUER kortslagsmodul kan 
generera ett tryck på mer än 5 ton!

När man trycker på ”Lossa”-pedalen 
lossas hydraultrycket och tryckfjä-
dern skjuter isär backarna igen.

Spindeln resp. skruvstädet kan ma-
növreras för hand som tidigare även 
efter uppgraderingen. Tack vare 
gängändarna på spindelnyckeln kan 
den demonteras om den är i vägen i ar-

betet på skruvstädet med snabblyft-
modulen.

Med HEUER kortslagsmodul får man hän-
derna fria och tiden för inspänning och los-
sande av verktyget blir mycket kortare.

Även vid skrymmande eller tunga ar-
betsstycken, där man behöver båda 
händerna för inspänningen, ersätter 
HEUER kortslagsmodul den ”tredje 
hand” som annars skulle ha behövs för 
inspänning via spindeln.

HEUER kortslagsmodul finns för skruv-
städsstorlekar 140 och 160.
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* Uppgifterna hänför sig till HEUER-Skruvstycken.


