
Snabb monteringsmetod för tjockare 
stålprofiler till tunnare underlag av stål: 
Säkert och tidsbesparande med den 
nya borrande SL3-skruven.

Nyhet



©
 S

FS
 in

te
c 

20
08

 / 
iR

C
 0

5 
/0

8 
90

08
01

 S
 

R
ät

te
n 

til
l t

ek
ni

sk
a 

än
dr

in
ga

r 
fö

rb
eh

ål
le

s
Tr

yc
kt

 i 
S

ch
w

ei
z

SFS intec AB

Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs
T +46 152 715 000
F +46 152 715 099

Olika profiltjocklekar = identiska spännkrafter

Många fördelar

� Höga tekniska värden
 Testad av större 
 systemleverantörer.
 Överlappsfunktion

� Enkelt arbetsmoment 

� Ingen förborrning
 Montage i ett arbetsmo- 
 ment! 

� Inget verktygsbyte
 En vanlig skruv- 
 maskin kan användas 
 (även en sladdlös). 
 min 1800 – 2000 v/min
 
� Tidsbesparing
 Mycket stor minskning av  
 arbetstiden. En tidsbesparing  
 på minst en faktor 3!

� Stort spännområde   
 Materialtjocklekar från 
 1,9 - 3,8 mm (stål)

Det första riktiga och rostfria fästelementet, som snabbt och säkert 
sammanfogar tjockt stål till tunnare underlag av stål!

Borrande SL3-skruv: Stor användnings-  

och besparingspotential!

Hittills har det inte varit möjligt att utföra ett säkert skruvförband 
av tjockt stål till tunnare underlag av stål, utan risk för överdragning 
av fästelementet. Därför har man hittills i de flesta fall föredragit 
ett nitförband, för att säkerhetskraven skulle kunna uppfyllas. 
Ett nitförband är emellertid mycket tidskrävande, det behövs två
arbetsmoment och olika verktyg.

Nytt!
Den nya SL3-skruven från SFS intec förenar säkerheten i 
ett nitförband med snabbheten i en borrande skruv. 
Ingen förborrning, ingen förstansning, inget verktygsbyte, 
utan enkelt, snabbt och säkert! 
 

 Teknisk ritning 

Beställningskod
SL3/2 - 5 - S - SV16 - 6 x 27

Patentsökt!

System-fästverktyg

DI600 

Komponent 1 (K1): 
min. 1,2 mm stål 
max. 2,0 mm stål 
eller max. 3,0 mm alu

Komponent 2 (K2):
min. 0,7 mm stål 
max. 2x0,9 mm stål

Klämlängd (KL):
min. 1,9 mm Stål/Stål
max. 3,8 mm Stål/stål
eller max. 4,8 mm Alu/Stål

K2

K1

  Min-tjocklek                Max-tjocklek                   Användningsexempel
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Enkelt montage innebär större säkerhet vid fastsättning av 

tjocka plåtprofiler på tunna:

Den unika kombinationen av ett rostfritt fästelement och en 
speciellt formad, likaså rostfri, bricka, gör det möjligt att utföra 
en säker fastsättning av olika materialtjocklekar på tunna 
underlag av stål. När spännområdet är genomborrat anpassar 
den speciella brickan sig till spännområdet och ger en garanterat 
likformig säkerhet över hela förbandets livslängd. Genom den 
anpassade, geometriskt formade kombinationen, får du höga 
tekniska värden och ett i det närmaste permanent förband. 
Den mångsidiga SL3-skruven, som kan användas i många 
sammanhang, öppnar för många användningsområden vid 
fastsättning på tunna profiler.

Turn ideas into reality.
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utan risk för över- 
dragning


