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TDBL-skruven från SFS intec

Säkert montage av stålkonstruktioner utan bricka och mutter

SFS intec AB lanserar en gängpressande skruv som ersätter tidigare fästförband

med bult, bricka och mutter. TDBL-skruven ger en snabbare, men samtidigt lika

säker, förbindning av längdskarvar och fastsättning av balkar

jämfört med tidigare metoder. Fastsättningen kan göras med

en hand vilket också gör arbetet säkrare. TDBL-skruven är

tänkt för främst fastsättning av bärande konstruktioner

under statisk belastning.

– Den här nya skruven, TDBL, har en stor potential eftersom den spar så mycket tid för våra

kunder, säger SFS intecs försäljningschef Stig-Ola Eklund. En annan fördel är att en och

samma skruv passar de flesta typer av arbete med stålkonstruktioner och att arbetet kan

skötas med bara en hand. Det enda verktyget som behövs är en mutterdragare.

Enkel och säker

Skruven är enkel att applicera i förborrade eller stansade hål tack vare dess

utformning med en någon smalare spets. Förborrningen av hålet sker med samma

borrstorlek oavsett material vilket underlättar borrval och ökar säkerheten i

konstruktionen. Skruvarna har en gängfri zon vilket minimerar risken för överdragning i tunt

stål och rillor på skruvskallens undersida förhindrar uppskruvning.

Bildtext: Lösningen med den gängpressande TDBL-skruven ökar arbetssäkerheten tack vare

att monteringsarbetet kan utföras med en hand.
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Företagsfakta:
SFS intec AB är ett helägt dotterbolag till SFS intec Holding AG i Schweiz och är verksamt i ett 20-tal
länder. Koncernen har omkring 3000 medarbetare och en årlig omsättning på drygt fyra miljarder
kronor. SFS intec AB, med huvudkontor och lager i Strängnäs, marknadsför och lagerhåller produkter
som producerats i egna anläggningar i Schweiz, England, Frankrike, Italien, Tjeckien, USA och
Sverige. Huvudsakliga affärsområden är kompletta system för infästning av profilerade
byggplåtsprodukter till stål, trä och aluminium; fasadskivor till stål, trä- och aluminium; tätskikt till
låglutande tak; infästning och sammanfogning av träkomponenter, fönster och dörrar samt gångjärn,
liksom infästning av träbaserade skivmaterial till lastbils- och containerchassin.


