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TRALLSKRUVMONTAGE

NYHET!

För att allt hänger ihop

Enkel montering med
MFT DOLT
TRALLSKRUVMONTAGE

MFT system för dolt trallskruvsmontage är avsett
för montering av Royal-/vanligt tryckimpregnerat,
värmebehandlat trallvirke, Sibirisk lärk m.fl.
Använd MFT trallskruv för dolt montage.
Skruven är specialdesignad för att monteras i
sidan av trallbrädan tillsammans med MFT monteringsverktyg och special TX15 bits. Skruven är
tillverkad av syrafast stål A4. Under huvudet finns
en gänga som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärlina. Det cylinderformade huvudet
ger ett minimalt synligt ingångshål i trallbrädan.
Skruven monteras i sidan på trallbrädan, vilket
ger ett dolt montage utan synliga skruvskallar.
Montera med MFT monteringsverktyg
och specialbits. Skruven har en unik borrspets
som gör att du slipper förborrning. En av de stora
fördelarna med dold infästning är att monteringsverkyget och specialbitset säkerställer att skruven
alltid får rätt monteringsdjup.
Följ alltid virkesleverantörens montageanvisning
gällande varje brädas avstånd.
Använd medföljande distansmallar (2 st) så säkerställs också att avståndet, 3,0/4,0/5,0 eller 6,0
mm mellan brädorna blir lika.
För virkesbredd: 110–155 mm
Distans mellan varje trallbräda: 2,5 mm - 6,0 mm

Lägg din trall
utan
synliga skruvskallar

MONTERINGSANVISNING:
1.

Kläm fast monteringsverktyget
Placera en skruv i varje monteringshål.

2.

Montera skruven med det specialdesignade
TX15 bitset. När bitset stannar mot
monteringsverktyget så är montaget klart
och skruven har rätt monteringsdjup.

3.

När båda skruvarna är monterade,
lyft bort verktyget och montaget är klart.

För virkesbredd:

110–155 mm
Distans mellan varje
trallbräda:

--------

2,5 - 6,0

--------

Förbrukning och skruvlängd
Trävirke

Skruvlängd

Skruv m²

28 x 120 mm

60 mm

32 st cc60

28 x 145 mm

60 mm

27 st cc60

34 x 145 mm

75 mm

27 st cc60

OBS!
Vid skarvning av trallbräda, montera en extra regel på
bärlinan där skarven kommer att hamna, detta för att
trallskruven inte ska monteras för nära ändträ.
Art nr

Dimension

Antal/
förp.

400001

Verktyg inklusive bits

1

420000

Bits TX15 x 100 mm

2

400010

Distans 3,0/4,0/5,0/6,0 mm

1

500300

4,8 x 60 mm

250

500301

4,8 x 75 mm

200
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