
Skönt för både 
sinne och fötter. 
Bygg snyggt, utan sprickor  
och synliga skruvar.
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Kläm fast monterings-
verktyget på trallbrä-
dan. Placera en skruv i 
varje monteringshål på 
verktyget.

Montera skruven på var-
dera sida om trallbrädan 
med det specialdesignade 
TX15-bitset. Montaget är 
klart när är bitset stannar 
mot  monteringsverkty-
get och skruven har rätt 
monteringsdjup.

Så här enkelt går det till:

Fäll verktyget åt sidan så 
att båda klämskänklarna 
lossar från trallbrädan.
Klart och du kan börja 
nästa montering.

Med ett verktyg för dolt trallskruvmontage, bygger du din 
terass enkelt och snyggt - utan sprickor, stickor och synliga 
skruvskallar. Snyggt för ögat och skönt för fötter. 
Verktyget är avsett att användas till en virkesbredd mellan
110-155 mm. Med monteringsverktyget följer också ett spe-
cialbits och en mall så att du enkelt kan hålla rätt distans 
mellan brädorna.
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Beskrivning Artikelnr.Beskrivning Artikelnr.
Monteringsverktyg inkl. specialbits och distansmall 400001
Lösa specialbits TX15x100 mm 420000
Lösa distansmallar 3,4,5 & 6 mm  400010
Trallskruv A4 special, 4,8x60 mm 250 st/förp.  500300
Trallskruv A4 special, 4,8x75 mm, 250 st/förp.  500301

En liten, lätt och ergonomisk skruvdrag-
are full av hästkrafter. Du kan borra och 
skruva utan ansträngning och komma åt 
överallt med den kraft du behöver: 18V, 
55 Nm, 1700 varv/min. och 1,2 kg (3,0 Ah) 
/ 1,4 kg (5,0 Ah). Används med 18V- eller 
MULTI VOLT-batterier.

Beskrivning Artikelnr.Beskrivning Artikelnr.
DS18DD med 2 st 5,0Ah batterier, laddare & väska 68010378
DS18DD med 2 st 3,0Ah batterier, laddare & väska 68010377
DS18DD Tool only, utan batterier & laddare 68010376

Du hittar produkterna hos HiKOKI Power Tools 
återförsäljare, avvikelser i sortiment förekom-
mer. Läs mer på hikoki-powertools.se

Till din byggnation rekommenderar vi 
skruvdragare HiKOKI DS18DD.

MFT system för dolt trallskruvmontage 
består av:

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

https://hikoki-powertools.se/
https://hikoki-powertools.se/guide/stark-liten-arbetshaest
https://hikoki-powertools.se/mediabank/store/20406/Dold-infstning-20-V3.pdf

