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HEUER Védőpofák
A Brockhaus HEUER védőpofák tömör aluminiumból vagy poliuretánból készülnek. A precízen megmunkált védőpofák
pontosan illeszkednek a satu pofájához, a rögzítésről pedig nagy erejű mágnesek gondoskodnak.
A mágnesek úgy vannak elhelyezve és méretezve, hogy a védőpofa felületének irányába nem fejtenek ki mágneses erőt,
ezáltal a lehulló sorja, fémreszelék nem tapad a védőpofa felületéhez.
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Érzékeny munkadarabok befogására
készült tömör poliuretán védőpofa,
prizmás felülettel.
A poliuretán egy rendkívül szívós és
tartósan rugalmas anyag,
mely egy esetleges deformáció után
visszanyeri eredeti alakját.

Érzékeny munkadarabok befogására
készült tömör poliuretán védőpofa,
recézett felülettel.
A poliuretán egy rendkívül szívós és
tartósan rugalmas anyag,
mely egy esetleges deformáció után
visszanyeri eredeti alakját.

Finoman megmunkált felületű vagy
polírozott munkadarabok befogására
javasolt hőálló üvegszálas felülettel
bevont védőpofa.
A hőálló üvegszálas felületnek
köszönhetően a kimondottan ajánlott
forró alkatrészek befogására vagy
rézcsövek lágy- és keményforrasztásához,
mert a védőpofa nem vezeti el a hőt.

Különféle formájú munkadarabok
befogásához ajánlott tömör alumínium
védőpofa prizmás felülettel.
A vízszintes prizma és három különböző
méretű függőleges prizma bemarás
megkönnyíti a kerek vagy ovális
munkadarabok befogását, míg a
védőpofák felső részén található
90°-os kivágás megkönnyíti a lapos
anyagok vízszintes rögzítését.

  

 
 

Vékonyfalú csövek és idomdarabok,
fa és műanyag alkatrészek befogására
javasolt gumírozott felületű védőpofa.
A felület vászonnal erősített speciális
szintetikus gumiból készül.
Már nagyon alacsony szorítónyomás
mellett is biztonságosan tartja
a munkadarabot.

Rendkívül érzékeny munkadarabok
befogására javasolt filccel borított
védőpofa.
A speciális kopásálló filc szorosan
illeszkedik a munkadarabok
körvonalaihoz. Még a legkényesebb
munkadarabokat is biztonságosan
rögzíthetjük, a sérülések kockáztatása
nélkül.

Általános célú, tömör alumínium
védőpofa. A munkadarabok biztos
fogását hat hosszanti horony segíti.
A pofán egy mélyebb horony is található,
ami ideális fogást biztosít tengelyek,
csapok számára.
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