HECO-UNIX
DE UNIEKE VOLDRAADSCHROEF
MET HET SAMENTREKEFFECT

De HECO-UNIX met veranderende schroefdraadspoed
voor een snelle montage zonder spleet.

HECO-UNIX-plus

HECO-UNIX-top

Platverzonken kop met
achtersnijdende freesribben
(combikop)

Voldraad met veranderende
schroefdraadspoed

Gedeelte met
vertande schroefdraad

HECO-UNIX
met “plus”-punt
Direkt aangrijpen
en inschroeven

HECO-UNIX
met “TOPIX”-punt
voor splijt vrij inschroeven bij
kleine schroefafstanden

Combikop met freesribben

HECO-UNIX-plus met “plus”-punt

HECO-UNIX-top met “TOPIX”-punt

Freesribben voor eenvoudig verzinken
yy

Voor gebruik in pluggen
yy

Voor toepassingen in massief
yy

Pasnauwkeurig in beslag
yy
Vlakke aansluiting in beslag door achyy

Uitstekende uittrekweerstanden uit
yy

van de kop in het hout

tersnijding, daardoor
geen beschadiging
van het oppervlak

en houtvezelmaterialen
pluggen en hout

bouwhout en verlijmde, gelaagde
houten planken

Optimale uittrek- en doldraaiyy

Vermindering van het splijteffect
yy
Korte inschroeftijden door
yy

Direkt aangrijpen, met
yy

Direkt aangrijpen door
yy

eigenschappen in spaanplaat
name in harde
oppervlakken

hogere schroefdraadspoed
geoptimaliseerde
puntgeometrie

1

De spleet tijdens het vastschroeven van de bouwdelen
is duidelijk te zien

2

3

Het veranderende deel van de
volledige schroefdraad van
HECO-UNIX grijpt zich vast

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Combikop voor montage in beslag
en op hout
Pasnauwkeurige bevestiging in beslag
yy
Freeseffect in hout dankzij freesribben
yy
HECO-UNIX-voldraad
Samentrekeffect door de voldraad met
yy
veranderende schroefdraadspoed

Verkrijgbaar in Plus- en Topixuitvoering
yy
Voldraad voor montage van beslag
yy
en hout-hout-verbindingen

Door de houtschroefdraad met verandeyy

4

Dankzij de kleinere schroefdraadspoed worden de bouwdelen nu al samengetrokken

De universele schroef met
het samentrekeffect
De HECO-UNIX heeft een voldraad met
veranderende spoed. Deze wordt gestaag
minder in het middelste gedeelte en is in
het achterste gedeelte kleiner dan bij de
punt van de schroef.
Door de veranderende schroefdraadspoed
van de HECO-UNIX worden de houtbouwelementen tijdens het inschroeven
al samengetrokken. Daarmee kunnen
schroeven met voldraden ook worden
gebruikt bij hout-hout-verbindingen zonder

Verzinken van de kop voor een
fraaie bevestigingsafwerking

dat die moeten worden voorgespannen.
Zo is het werk gemakkelijker en beduidend
sneller. Dankzij de voldraad worden de
bouwdelen extra axiaal gefixeerd. Hierdoor
worden de negatieve effecten door het
kruipen en krimpen van het hout bij gebruik
van schroeven met deeldraad voorkomen.
Bovendien worden plaatmaterialen al tegen
de onderconstructie geklemd voordat de
kop aansluit op het materiaal. De kop hoeft
zodoende niet onnodig diep te worden
verzonken.

rende schroefdraadspoed wordt slechts
1 schroefdraad in het hout gesneden

DE VOORDELEN
Combikop
Geen beschadiging van
yy
het beslagoppervlak

Verbetering van de freeseigenschappen
yy
in hout door de freesribben

HECO-UNIX-voldraad
Veranderende schroefdraadspoed
yy

trekt houtbouwdelen samen, daardoor
aantrekken zonder spleet, ook bij
harde houtsoorten

De HECO-UNIX-voldraad met veranderende
schroefdraadspoed trekt de bouwdelen al
tijdens het vastschroeven samen. De kop
hoeft daarom niet diep te worden verzonken.

Bij de montage van dikkere aanbouwdelen
zorgt het fixeren met schroefdraad tot een
aanzienlijk hogere belastbaarheid van de
verbinding. Dat zorgt voor minder montagepunten en/of leidt tot hogere veiligheid.

Fixeren van de houtbouwdelen door
yy
de schroefdraad

Hoger belastingniveau t.o.v. kopklemvlak
yy
bij aanbouwdeeldikten > 4 x d 1

De HECO-UNIX-schroefdraad kan voor
yy
toepassingen met deel- en
voldraad worden gebruikt.
Zodoende kan het
assortiment worden
verkleind

De combikop past exact in een
90°-verzinking. Dankzij de achtersnijdende
freesribben schuurt de freesrand niet tegen
het beslagoppervlak, de schroef sluit vlak
aan tegen het beslag. Daardoor wordt het
beslagoppervlak tijdens het inschroeven
niet beschadigd.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR DE HECO-UNIX

Houtskeletbouw

Bevestiging van beslag

Dakbeschot

Gevelbouw

Tengelwerk

Meubelbouw

ASSORTIMENTSOVERZICHT
HECO-UNIX-plus
Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, voldraad
Vanaf lengte >120 mm met deeldraad
Staal verzinkt blauw, voorzien van glijmiddel
PZD, lengtes (mm): 12 tot 200, diameter (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengtes (mm): 12 tot 200, diameter (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
HECO-UNIX-plus vloerplaatschroef
Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating
T-Drive, lengtes (mm): 50 tot 80, diameter (mm): 4,5
HECO-UNIX-top
Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, vol-/deeldraad
Staal verzinkt blauw, voorzien van glijmiddel
T-Drive, lengtes (mm): 20 tot 300, diameter (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

HECO-UNIX-top gevelschroef
Verzonken lenskop, voldraad
Roestvaststaal A2 blank, voorzien van glijmiddel
T-Drive, lengtes (mm): 40 tot 80, diameter (mm): 4,5 / 5,0
HECO-UNIX-top vloerschroef
Verzonken lenskop met freesribben, voldraad
Staal verzinkt blauw of roestvaststaal A2 blank, glijcoating
Staal versie: T-Drive, lengtes (mm): 40 tot 80, diameter (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5
Roestvaststaal versie: T-Drive, lengtes (mm): 40 tot 60, diameter (mm): 3,5
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