Gewoon beter schroeven.

De kenmerken in een oogopslag:
Universeel bruikbaar in hout, kunststof,
metalen platen
MULTI-kop:
Remt op beslag, freest in hout
Vernieuwd gepatenteerd golfsnede profiel:
Snel en eenvoudig te verwerken
Geschikt voor alle materialen
Geoptimaliseerde schroefdraad:
Tijdswinst tot 20 %!
4CUT-punt:
Geen splijtwerking, ook bij
geringe randafstanden
Zonder voorboren, grijpt
onmiddellijk aan

T-STAR plus:
Hoger draaimoment
mogelijk zonder
dat de bit of schroef
beschadigd wordt.

Het hoekige moet aan het ronde.

De techniek:

De

Bij de
grijpen gepatenteerde
detailoplossingen in
elkaar – voor een nieuwe
schroefdimensie.

overtreft alles, dat tot nu toe bestond.

De 4CUT-punt samen met de MULTI-kop en het
geoptimaliseerde golfsnede profiel hebben een HighTech-schroef met absolute topklasse als resultaat.

De verpakking.

De techniek
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Net zoals onze
hebben wij ook onze verpakking
geoptimaliseerd. Voorzien van een openscheurbare strip en
een schuifmechanisme is de verpakking zeer gebruiksvriendelijk
en tegelijkertijd functioneel.
Stabiel, stapelbaar, duidelijk herkenbaar.

De
net zo bijzonder als hij eruit ziet.

Wat blijft: onze verpakking is uiteraard milieuvriendelijk
geproduceerd en recyclebaar.
– alles in een groene zone

Multikop:
zuiver verzinken.
Freest in hout – remt
op metaal

SPAX International GmbH & Co. KG

De groene verpakking is in de schroefwereld een begrip.
Hierin vindt u de
. En dat zal ook zo blijven.

4CUT-punt:
absoluut zonder voorboren;
de vierkante spoed snijdt
in de vezels van het hout
waardoor het materiaal niet
splijt

Gewoon beter
schroeven.

Gepatenteerd vernieuwd golfsnede profiel:
tot in de uiterste punt. Grijpt direct aan, snel inschroeven.
Braamvrij, dus geen lastige staalsplinters

Gewoon beter schroeven.

spax.com

Gewoon beter schroeven.

De
net zo bijzonder
als hij eruit ziet.

A

De
ziet er buitengewoon uit:
de combinatie van de 4CUT-punt, de MULTI-kop
en het gepatenteerde golfsnede profiel van
een product van absolute topklasse!

Afbeelding A:
De
met 4CUT-punt: Zuiver
indraaien, zonder dat het hout splijt.
A

De gepatenteerde MULTI-kop bezit frees-en
remribben tegelijk. In hout frezen de ribben en
maken ze het geboorde gat schoon.
De kop verzinkt snel en makkelijk.
B

De
verbindt moeiteloos de meest
uiteenlopende materialen: van hard- en zacht
hout, kunststof tot dunne metalen platen en
profielen.

De
net zo bijzonder
als hij eruit ziet.

De gepatenteerde 4CUT-punt boort zich niet alleen
in het materiaal: de vezels worden doorgesneden,
terwijl de schroefdraad met het geoptimaliseerde
golfsnede profiel zorgt dat de schroef verder licht
en snel wordt ingedraaid.

Afbeelding A:
De
met MULTI-kop:
Remribben voorkomen dat de schroef
doordraait op het beslag.
Het beslag zit vast.
A

, uitbreid getest en gekeurd.

Hierdoor wordt het materiaal niet beschadigd
en de schroef kan zelfs dicht aan de rand worden
gebruikt.
Met de
en efficiënter.

Afbeelding B:
Een traditionele spaanplaatschroef:
Splinters en splijten van het hout.

Efficiënt
werken –
door snelle
verwerking.
De
is uitgerust met efficiënte
gedetailleerde oplossingen, afgestemd op de eisen
van veel materialen.
Bij de bevestiging van metaal beslag remmen de
ribben. De kans op doldraaien of afbreken wordt
praktisch uitgesloten.

De MULTI-kop met zijn frees- en remwerking
voorkomt dat het hout splijt.

B

De

Hogere
flexibiliteit –
door universele
toepassingen.

B

Het golfsnede profiel grijpt onmiddellijk aan.
De 4CUT-punt snijdt in het materiaal.
De
schroeft licht en gemakkelijk en met
iedere omwenteling nog sneller in het materiaal.
Tijdsbesparing tot 20 %!

werkt u nog universeler

is natuurlijk ook leverbaar met een pozi
aansluiting
, in r.vs. , en met volle - en gedeelde
schroefdraad.

Gewoon beter schroeven.

Afbeelding B:
Een traditionele spaanplaatschroef:
Splijten van het hout bij het indraaien.

Afbeelding B:
Een traditionele spaanplaatschroef:
Ongeremd doordraaien van de schroef,
het beslag zit niet vast.

Gewoon beter schroeven.
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net zo bijzonder
als hij eruit ziet.
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Gewoon beter schroeven.

Geschikt voor alle materialen

Afbeelding A:
De
met MULTI-kop:
Zuiver verzinken, zonder beschadiging
van het hout.

Meer Power –
met minder kracht.

