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HECO-UFIX
MDF-schroef
DE OPTIMALE SCHROEF VOOR MDF- EN HDF-PLATEN
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HECO-UFIX – de MDF-schroef met speciale boorpunt
MDF- en HDF-platen splijten niet –
Geen opbolling van het oppervlak
®

®

HECO-UFIX
MDF-schroef
Platverzonken kop met
achtersnijdende freesribben
Beslag- en hout-op-hout-montages
mogelijk
Optimale freeseigenschappen in hout en
pasnauwkeurigheid bij inschroefhoeken
van 90°
Geen beschadiging van metalen beslag
HECO-Drive – slechts één bitgrootte
Afgestemd systeem van bit
en aandrijving
Stick-Fit-effect, met één hand werken
is mogelijk
Bit wankelt niet
Optimale geleiding van de schroef
Boorpunt
Boort het hout voor ter grootte
diameter schroefkern
Centrering van de punt,
snelle boorprestatie
Extra freesribben aan de punt
Vergroot het boorgat, zodat het
splijtgedrag in MDF wordt verminderd
Geen opbollen

HECO-Drive-20
nauwkeurig passende H-Drive met Stick-Fit

Kleine platverzonken kop met
achtersnijdende freesribben
Optimale freeseigenschappen in hout,
nauwkeurige bevestiging in het beslag

Vertande schroefdraad
Vermindering van het inschroefmoment
Freesribben aan de punt
Vermindering van het splijtgedrag bij MDF
MDF-boorpunt
Makkelijk en snel voorboren

®

HECO-UFIX MDF-schroef –
De schroef met een boorpunt
met freesribben voor alle typen
schroefverbindingen
In de meubel-, model- en keukenbouw worden zeer vaak
MDF-platen gebruikt.
Een MDF-plaat bestaat uit houtvezels die voor het persen
tot een mat worden gevormd. Deze mat wordt vervolgens tot
een plaat geperst.
Wanneer een traditionele schroef aan de kopse kant wordt
ingeschroefd, is de kans groot dat de MDF plaat splijt en de plaat
onbruikbaar wordt.
Voor een optimaal schroefresultaat in MDF en HDF heeft HECO
daarom de HECO-UFIX MDF-schroef ontwikkeld.
®

De speciaal gevormde MDF-boorpunt met freesribben
centreert de schroef al bij het aanzetten en verwijdert bij het
aanschroeven zeer veel materiaal uit het werkstuk. Zo wordt
voorkomen dat de MDF-plaat splijt. Er ontstaan zelfs geen
opbollingen op het oppervlak aan de kopse kant van de
vastgeschroefde platen.
De HECO-plus vertanding van het voorste schroefdraadgedeelte „zaagt” een schroefdraadgang in de wand van de
„boring”. De exact op elkaar afgestemde diameters van „boring”
en schroefdraad bieden een optimale houvast terwijl de MDF-plaat
niet splijt. De HECO-plus vertanding vermindert bovendien het
inschroefdraaimoment.
Voor iedereen die met MDF- of HDF-platen werkt, is de
HECO-UFIX een onmisbaar verbindingsmiddel. Overtuig uzelf!
®

Eenvoudig en netjes: schroefverbindingen dichtbij de rand.

De speciale MDF-boorpunt
voorkomt dat de MDF-plaat
splijt. Bij inschroeven aan de
kopse kant ontstaan geen
opbollingen op het oppervlak.

Nieuwe aandrijving voor een
eenvoudige en optimale montage:
De nieuwe HECO-Drive is een exact
afgestemd systeem tussen de aandrijving van de schroef en de speciale HD-bit. De schroeven kunnen op
de bit worden gestoken en worden
vastgeklemd (Stick-Fit) en wankelen
niet. Hierdoor is het mogelijk om met
één hand te werken, terwijl de
schroeven nog steeds nauwkeurig geleid worden. De schroef
kan echter ook in combinatie met
een standaard bit worden gebruikt.

Dankzij het zogeheten Stick-Fit-effect is het eenvoudig om met één
hand te werken

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Meubelbouw
Modelbouw
Beursbouw
Winkelbouw
Interieurbouw

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
Montage van beslag aan kopse kant
Stompe corpusverbindingen
Montage van paslijsten, enz.

ASSORTIMENT EN VERPAKKING

HECO TOEBEHOREN
®

HECO-ClicFix snelwisselhouder
magnetisch, vorm E 6,3
(artikelnr. 48541)
Hiermee wordt de bit veilig vastgehouden.
Verpakt per 1 stuk in een blister.

Staal
HECO-UFIX MDF-schroef, platverzonken kop met freesribben
verzinkt blauw HECO-Drive, deeldraad, staal verzinkt blauw
®

Artikelnummer

Schroefdraadlengte [mm]

Kopdiameter [mm]

Aandrijving

Aantal per
verpakking [stuks]

Karton

3,5

40

47970

28

7

HD-20

200

SKV 4

3,5

45

47972

30

7

HD-20

200

SKV 4

3,5

50

47974

35

7

HD-20

200

SKV 5

4,0

40

47976

28

7

HD-20

200

SKV 4

4,0

45

47978

30

7

HD-20

200

SKV 5

4,0

50

47980

35

7

HD-20

200

SKV 5

4,0

60

47982

40

7

HD-20

200

VAR 2

4,5

45

47984

30

8

HD-20

200

SKV 5

4,5

50

47986

35

8

HD-20

200

VAR 2
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Schroefbits met
HECO-Drive-aandrijving
(artikelnr. 48052)
Aandrijfgrootte HD-20
verpakt per 10 stuks
in een blister.

Uw speciaalzaak:
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Afmeting
D x L [mm]

