
Staattisesti kuormitettu kiinnike:
helppo, nopea ja varma kiinnitys 
uusilla, itsekierteittävillä TDBL-ruuveilla



Vakuuttavat edut:
– yksi ruuvityyppi
– yksi asennustyökalu 
– asennus yhdellä kädellä
– kiinnitys yhdeltä puolelta

Orsien jatkokset ja kiinnitykset voidaan
tehdä samalla kertaa. Itsekierteittävä
TDBL-ruuviasennetaan esireikään akku-
käyttöisellä ruuvinvääntimellä:helppoa,
nopeaaja varmaa.

Orsien kiinnittäminen on tähän saakka
ollut hankalaa ja aikaavievää vakiopul-
teilla, prikoilla ja muttereilla, jotka on
kiristettävä molemmin puolin ruuviavai-
mella.

vanha ja han-
kala kiinnitys-
tapa

Uusilla, itsekierteittävillä
TDBL-ruuveilla on monia etuja

– yksi ruuvi käy moneen
 tarkoitukseen

– reikään asettaminen on helppoa

– helppo, nopea ja käyttäjäystävällinen

 asennus akkukäyttöisellä
 ruuvinvääntimellä ja magneettihylsyllä

– kierteytyy erikovuisiin ja
 eripaksuisiin teräksiin

– samankokoinen reikä kaikkiin
 teräslaatuihin

– ylikiertyminen ohuessa teräksessä on

 estetty kierteettömällä osuudella
 kannan alapuolella ja kannan
 sahalaitaisuudella

– patentoitu kierre estää kiinnikkeen
 irtoamisen itsestään

– helppo asentaa yhdeltä puolelta

– parempi työturvallisuus, koska vain
 yhtä kättä tarvitaan asennukseen

– Vain yksi kiinnikeosa:
ei muttereita ja aluslevyjä



Uusi TDBL-järjestelmä helpottaa asennusta
ja käsittelyä huomattavasti, joten koko
prosessista saadaan taloudellisempi.
Yksinkertaisen, nopean ja varman
kiinnikkeen käyttökohteet ovat moninaiset.

Ohuempia ja kovempia teräslaatuja
käytetään yhä yleisemmin teollisessa
kevytrakentamisessa myös staattisesti
kuormitetuissa kantavissa rakenteissa.

On aika vaihtaa kiinnitysjärjestelmää!
Nopeaa, taloudellista ja luotettavaa TDBL-
kiinnitystä kannattaa hyödyntää staattisesti
kuormitetuissa kantavissa rakenteissa.
  



Itsekierteittävä ruuvi

 Tyyppi  Materiaali  Ø  Pituus

 TDBL – T –  10,6 x  30

Itsekierteittävä ruuvi

 Tyyppi  Materiaali  Ø  Pituus

 TDBL – T –  8,6 x  16

Itsekierteittävät TDBL-ruuvit:
Varmaakin varmempi kiinnitysjärjestelmä. 
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Turn ideas into reality.

t < 3,0 mm = reikä Ø 7,5 mm
tr 3,0 mm = reikä Ø 8,0 mm

Käyttösuositukset
Ylikiertymisen esto ohuissa
teräksissä:
2 x 0,9 – 2 x 1,2 mm

Asennusohjeet

Kiinnitys on aina tehtäväQ

 oikeaan suuntaan (ohut
 paksumman päälle)

Q rei'itetyn tai poratun
 reiän läpimitan on
 vastattava ruuvin
 läpimittaa

t < 3,0 mm = reikä Ø 10,0 mm
tr 3,0 mm = reikä Ø 10,0 mm

Käyttösuositukset
Ylikiertymisen esto ohuissa
teräksissä:
1,0 + 2,0mm tai 1,5 + 1,5 mm

Asennustyökalu 
BF414
Akkuiskumutterin-
väännin
14 V, 135 Nm

E313
Magneettihylsy
Hex 13mm

Asennustyökalu 
BF419
Akkuiskumutterin-
väännin
19 V, 410 Nm

E316
Magneettihylsy
Hex 16mm


