HECO-UNIX® -plus

HECO-UNIX® -top

Patentoitu kombisenkkikanta
sopii myös metallikiinnityksiin

Täyskierre
muuttuva kierrejako

Hampaistettu
kierre
“Top” -kärki
“Plus” -kärki

Patentoitu kombisenkkikanta
- Senkkikanta on helppo upottaa
puuhun
- Erittäin siisti upotus

HECO-UNIX® -plus koville
materiaaleille
-”Plus” kärki
- Ruuvi lähtee kiertymään kiinnitettävään
materiaaliin välittömästi - ei painamisen
tarvetta.

HECO-UNIX -top pehmeille
materiaaleille
-”Top” kärki, joka estää
kiinnitettävän materiaalin
halkeamisen
- Lyhyempi asennusaika kierrejaon ansiosta
- Optiomoidun leikkuukärjen
geometrian ansiosta, ruuvi
lähtee kiertymään kiinnitettävään
materiaaliin välittömästi - ei
painamisen tarvetta.

1. Kiinnitettävien levyjen
välinen rako on selvästi
nähtävissä

2. Kapeneva kierrejako alkaa kiristämään komponentteja toisiinsa

3. Tässä vaiheessa komponentit ovat jo kiristyneet
yhteen.

4. Ruuvinkannan upotus
viimeistelee siistin lopputuloksen

YLEISRUUVI KIRISTYSEFEKTILLÄ
TUOTEOMINAISUUDET
Patentoitu kombiruuvikanta heloituksiin ja
puu/levykiinnityksiin
- Varma ja siisti kiinnitys heloituksissa
- Uuden senkkauskannan ansioista huoliteltu
työstöjälki puukiinnityksissä

Patentoitu täyskierteinen HECO-UNIX®
yleisruuvi
- Kiristysefekti, joka aikaansaadaan muuttuvalla
kierrejaolla
- Eri kärkivaihtoehdot koville ja pehmeille
puumateriaaleille
-Täyskierre metallin tai puun kiinnittämiseen
puuhun
- Täyskierre muuttuvalla jaoituksella leikkaa
kiinnitettävään materiaaliin vain yhden kierteen

HECO-UNIX® yleisruuvissa
on täyskierre muuttuvalla jaolla, joka tihenee leikkuukärjestä kantaa kohti. Tämä
kierteytys aikaansaa ns.
kiristysefektin, joka kiristää
kiinnitettävät komponentit
ruuvattaessa yhteen. Kiristysefektin vuoksi kiinnitettäviä komponentteja ei tarvitse kiristää etukäteen toisiinsa liimapuristimien avulla,
vaan HECO-UNIX® yleisruuvi tekee kiristyksen itse.
Tämä mahdollistaa huomattavasti nopeamman kiinnitysajan.

HECO-UNIX® yleisruuvin
täyskierteen ansiosta komponentit kiinnittyvät toisiinsa
eivätkä ne lähde kiinnitettäessä liikkumaan erilleen toisistaan, kuten usein tapahtuu
osakierteistä ruuvia käytettäessä.

HECO-UNIX® täyskierteinen
yleisruuvi kiristää ruuvattaessa
kiinnitettävät komponentit toisiinsa. Näin ollen ruuvin kannan syvälle upottaminen ei ole
tarpeellista.

Mitä paksumpi kiinnitettävä
komponentti, sitä parempi ja
lujempi kierrekiinnitys. Kierre
pitää paremmin kuin kanta, joten kiinnikeiden määrän tarve
pienenee. Lisäksi kiinnityksen
turvallisuus paranee.

Kaiken lisäksi kiinnitettävät
materiaalit kiristyvät toisiinsa
jo ennen kuin ruuvin kanta
osuu kiinnitettävään materiaaliin. Näin ollen ruuvin kannan upotuksesta tulee siisti,
kun sitä ei tarvitse upottaa
niin syvälle kuin tavallisella
ruuvilla.

EDUT
Kombiruuvinkanta
- Ei vahingoita kiinnitettävän materiaalin pintaa
- Paras mahdollinen senkkausominaisuus

HECO-UNIX® yleisruuvin täyskierre
- Ei enää tarvetta osakierteisille ruuveille. Yksi
yleisruuvi moneen käyttöön
- Ei tarvetta liimapuristimille. Kiinnitykset ilman
elementtien väliin jäävää rakoa
- Kiinnitys kierteen eikä kannan avulla
- Kierrepito huomattavasti suurempi kuin perinteisellä uppokannalla, jossa kanta on kantavana
voimana

HECO-UNIX® -plus koville puu- ja
levymateriaaleille
HECO-UNIX® -top pehmeille materiaaleille,
kuten luonnonpuulle

Kombikanta sopii täydellisesti
90º upotusreikään. Patentoidun
senkkauksen ansiosta, ruuvin
kanta ei hankaa kiinnitettävän
materiaalin pintaa . Tämä estää
kiinnitettävän materiaalin vaurioitumisen kiinnityksen yhteydessä.

ESIMERKKEJÄ HECO-UNIX® KÄYTÖSTÄ

Puukarmiasennukset

Heloitukset

Levytykset

Julkisivukiinnitykset

Rimoitukset/koolaukset

Kalustekiinnitykset

TUOTEVALIKOIMA
HECO-UNIX® -plus
Uppokanta, täyskierre, sinkitty
PZD, pituudet (mm): 20 -120
Halkaisija (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

HECO-UNIX® -top

Uppokanta, täyskierre, sinkitty
Torx, pituudet (mm): 30 -160
Halkaisija (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

HECO-UNIX® -top terassiruuvi
Linssikanta, täyskierre, A2
Torx, pituudet (mm): 40 -80
Halkaisija (mm): 5,0

Spitec Oy
HELSINKI
Linnanrakentajantie 6-8
00880 HELSINKI
P. 09 341 7780
F. 09 341 77878

Spitec Oy
TAMMER-KIINNIKE
Kuokkamaantie 55
33800 TAMPERE
P. 03 212 1452
F. 03 213 3452

www.spitec.fi

Spitec Oy
TURKU
Ruunikkokatu 1
20380 TURKU
P. 02 232 8622
F. 02 232 8623

myynti@spitec.fi

Spitec Oy
POHJANMAA
P. 050 505 5066

