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Alle informatie is niet-bindend en zonder garantie. Vóór het gebruik van de producten moeten alle specificaties en berekeningen worden 
gecontroleerd door een gekwalificeerd persoon en moeten de plaatselijke voorschriften in acht worden genomen. Dit document kan worden 
herzien. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.



Snelle en ergonomische bevestiging van houten 
platen aan stalen draagconstructies©
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 Vleugel  
 boor 
     schroeven 
 SC5   SC6



De nieuwe, geoptimaliseerde SC5 en SC6 vleugelboorschroeven 
doen nu hun werk nog beter door in één arbeidsgang houten 
platen aan stalen onderconstructies te bevestigen. Dankzij de 
nieuwe onderkopgeometrie kunnen de schroeven gelijkmatig 
en vlak in de houten platen bevestigd worden zonder de  
oppervlakte coating te beschadigen. Proffesioneel verwerkings-
gereedschap biedt installateurs ter plaatse ondersteuning bij 
hun projecten.

 De nieuwe SC5 en SC6  
 Snel door hout en staal

Geometrie onder de kop
Gefreesde groeven verbeteren het  
inbrengen van de kop en verminderen het 
afbrokkelen van speciale plaat coatings.

Draad
Biedt uitstekende uittrekwaarden
in stalen onderconstructies.

Boorpunt
Geoptimaliseerd boren door
hout en staal

Boorvleugels
• Creëren een groter boorgat in het hout 

en voorkomen daardoor dat de  
schroefdraad vastloopt tijdens het 
boren

• Breken af bij het raken van de 
stalen onderconstructie

Snel
Efficiënte één staps verbinding van hout aan stalen 
onderconstructie.

Veilig
Ontwerp parameters gebaseerd op Technische
Goedkeuring DIBT (Z-14.4-872).

Ergonomisch
Comfortabel in gebruik dankzij proffesioneel  
verwerkingsgereedschap.

Compleet
Bevestigingssysteem met verwerkingsgereedschap,  
Technische Goedkeuring.



Technische Goedkeuring Ontwerpservice en toepassing 
technologische ondersteuning

Verwerkingsgereedschap en accessoires

Bevestiger

Omschrijving Art. no. Lengte (mm) Klembereik (mm)

SC5/46-12CC-5,5×60 1580102
 

60 25–46

SC6/44-12-U6,3×60 934071 60 8–44

Accessories

Omschrijving Art. no. VE [item] Aansluiting Bit L

TX30-25-HEX¼" 1690315 10 ¼" T30 25

TX30-35-½" 1690314 1 ½" T30 35

Verwerkingsgereedschap

Omschrijving Art. no. VE [item] Aansluiting Voltage Snelheid

CF250-230V-1560 RPM-COMP 653444 1  ¼" 
 

220 V 1560 rpm

FEIN-ASCD 18-300 W2 Selection+ 1603594 1 ½" 18 V 1700 rpm

 Uitgebreid pakket  
 Meer dan alleen een bevestiger




