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Den fleksible 2 i 1-kombination

HEUER drejeklemme
To i én.
HEUER drejeklemmen forbinder det
bedste af to praktiske supplementer til
HEUER skruestikken:
På den ene side drejeskiven, med hvilken man kan dreje skruestikken frit
op til 360° i et plan. På grund af den robuste fastlåsning med en lille spindelnøgle ifølge det velkendte HEUER-princip kan drejeklemmen og drejeskiven
fastlåses sikkert nøjagtigt på den ønskede position.

bejdsfladen og besværlig montering
og afmontering af hele skruestikken
på/fra arbejdsbordet bortfalder.
Med HEUER drejeklemmen udvider
man med blot én tilbehørsdel skruestikken med to ekstremt nyttige funktioner til daglig brug.

Drejekrans og holdeplade griber nøjagtigt ind i hinanden og garanterer således en præcis føring. Føringsfladerne
er selvfølgelig behandlet for at sikre, at
arbejdet kan udføres med så lidt modstand som muligt.
HEUER drejeklemmen findes til
skruestikstørrelserne 100 og 120.

De særdeles positive egenskaber
svarer til begge enkelte produkter. Ligesom HEUER drejeskiven har HEUER
drejeklemmen en lukket holdeplade.
Denne forhindrer indtrængen af snavs
og slibespåner i føringen.
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HEUER drejeklemmen kan hurtigt og
nemt monteres og afmonteres. Den
kraftige spændespindel med den velkendte HEUER spindelnøgle sikrer en
let og sikker betjening. De fire skrueholdere er afstemt efter HEUER skruestikstørrelserne 100 og 120.

mm

På den anden side HEUER bordklemmen til fastgørelse af skruestikken
fleksibelt på enhver arbejdsplade med
en pladetykkelse op til 60 mm – hurtigt uden boring af huller og uden beskadigelser. Dette skaber plads på ar-
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* Det angive henviser til HEUER-skruestik

