TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

CIJFERS EN FEITEN
SPAX-discuskop met geoptimaliseerde deel schroefdraad

Draaglatten/
Tengels
Houtwerk

Gevels
Daken
Trappen

* Nationale wettelijke bepalingen dienen in acht genomen te worden!

Meer informatie op onze website www.spax.com
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De nieuwe SPAX-discuskop met geoptimaliseerd deel
schroefdraad is speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen de hout- en interieurbouw* en is bijzonder geschikt
voor het vastschroeven van:

13
DoP 1
ETA-12/0114

DE KLEINE
SCHROEF MET
DE GROTE
DISCUSKOP

SPAX – Universeel

5,0

Schroefdraad-Ø d1

Vlak te verzinken,
grote kracht, sneller erin

Ø dk = 11,6 mm

Afmetingen [mm]
Totale lengte Ls

77

87

Lengte schroefdraad LgT

46

46

107
46

Schachtlengte SL*

31

41

61

Voor houten balken, bijv.

30/50

40/60

60/60

Batch treksterkte
Fax,α,Rk voor C24 [kN]

2,341

3,044

3,044

Verpakkingseenheden [stuks]
SPAX BOX
Oververpakking

150

150

150

1.500

1.500

1.500

SPAX-nummer

0251010500775 0251010500875 0251010501075

EAN-code

4003530253430 4003530253447 4003530253423
CHROOM(VI)
VRIJ

*Schachtlengte SL komt overeen met de
optimale klemdikte (= dikte onderdeel).
Technische wijzigingen voorbehouden.

U vindt ons ook op:

SPAX-artikelnr. 6094

facebook.com/spax
instagram.com/spax_international
youtube.com/user/SPAXinternational

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823
Kölner Straße 71–77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com
Uw handelaar:

NIEUW

EENVOUDIG VERDERE
VERWERKING

EIGENSCHAPPEN
Het systeem T-STAR plus
T-STAR plus Bit gecombineerd met
T-STAR plus krachtaangrijping

Vlakke en grote
discuskop
Vlak aansluitend te verzinken.
Hoge contactdruk en aantrekkracht

Schachtlengte
	Omdat de discuskop vlak aansluitend te
verzinken is, kan het volgende onderdeel
ook nauw aansluitend worden gemonteerd.

Afgestemd op de meest
gangbare houtdiktes

Geoptimaliseerde
deel schroefdraad
Afgestemd op het hoge
draagvermogen van de discuskop

Golfsnedeprofiel

KLEINE SCHROEF VOOR
STERKE VERBINDINGEN
De voordelen van de schroefdraad bij de
SPAX-discuskop:
De grote SPAX-discuskop trekt twee
onderdelen met grote kracht samen –
dat zit goed vast!
	Door de geoptimaliseerde deel schroefdraad is een kortere schroef mogelijk.
Door de grote discuskop en de geoptimaliseerde deel schroefdraad kan er een
dunnere schroef worden toegepast
(5 mm i.p.v. 6 mm) – die zit er sneller in!
Contactdruk

grote SPAX-discuskop
SPAX-schacht
voor de meest
gangbare houtdiktes
geoptimaliseerde
SPAX deel schroefdraad

Snel vastschroeven zonder
voorboren (afhankelijk van het hout)

4CUT-punt
Drukt de houtvezels weg en
vermindert het splijteffect

Om twee onderdelen perfect samen te trekken, moeten
er schroeven met deel schroefdraad worden gebruikt. De
schachtlengte van de schroef moet minimaal overeenkomen met de dikte van het te monteren onderdeel.

