QDHSD
system automatycznego wkręcania
System do montażu okładzin
drewnianych do profilu stalowego
Specjalny zestaw automatycznego wkręcania wkrętów do
mocowania drewnianych okładzin do profilu stalowego.
Dzięki opatentowanemu systemowi wkrętów na pasku
jesteśmy w stanie znacznie skrócić czas pracy potrzebny
na zamocowanie elementów. System jest kompatybilny ze
wszystkimi wiodącymi urządzeniami (wkrętarkami) i oferuje
bogatą paletę asortymentową wkrętów oraz profesjonalne
końcówki.
Quik Drive QDHSD występuje w dwóch wariantach. Zestaw
podstawowy oraz zestaw rozszerzone wyposażony w
przedłużkę, która pozwala na znacznie wygodniejszą pracę.
Specjalnie zaprojektowane wkręty FHSD i TBG to
dedykowane łączniki przeznaczone do połączeń z profilem
stalowym o grubości nawet do 6 mm. Dzięki specjalnej
motylkowej końcówce wkręty można wkręcać bez
wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej
części stożka ułatwiają zagłębienie sie wkręta w elemencie
drewnianym.

Właściwości
Przedłużka
dla lepszej ergonomii

Ssytem przystosowany do
większości popularnych
wkrętrek sieciowych
i akumulatorowych.

Gładki nosek nie pozostawia
śladów w przypadku montażu bardziej
wymagających materiałów

75KE

QDHSD

Precyzyjna, samoblokująca regulacja
głębokości zapewniająca stałą głębokość wkręcanego łącznika
Opatentowane zakrzywione paski łączące utrzymują śruby w górze
z dala od powierzchni roboczej, ułatwiając przesuwanie i pozycjonowanie narzędzia.
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QDHSD system automatycznego wkręcania
Wyposażenie podstawowe

Wyposażenie rozszerzone

Nr
katalogowy

Nr
katalogowy

QDHSD60E
QDHSD75E

Opis
•
•
•

QDHSD60KE

Nasadka podająca
Sakwa na wkręty
Walizka

QDHSD75KE

Opis
•
•
•
•

Nasadka podająca
Przedłużka
Sakwa na wkręty
Walizka

Wkręty do zestawu QDHSD
Rodzaj wkrętów

Nr
katalogowy

d

l

FHSD45E

5.5

45

•

FHSD64E

5.5

64

•

TGB450E

6.1

45

•

TBG660E

6.1

60

•

Opis
Samowiercące stożkowe wkręty TBG przeznaczone do szybkiego montażu okładzi drewnianych lub drewnopodobnych z profilem stalowym o
grubości (2.0 do 4.0 mm).
Zabezpieczone antykorozyjnie powłoką N2000 do stosowania na zewnątrz
w trzeciej klasie użytkowania.

Samowiercące stożkowe wkręty TBG przeznaczone do szybkiego montażu okładzi drewnianych lub drewnopodobnych z profilem stalowym o
grubości (2.0 do 6.0 mm).
Cynkowane elektrolitycznie do stosowania wewnątrz w pierwszej klasie
użytkowania.

Ulotka zawiera informacje, które są okresowo aktualizowane i nie należy się na nie powoływać. Rysunki i zdjęcia produktów
mają charakter poglądowy i zostały wykonane dla właściwej identyfikacji danych technicznych. W celu zweryfikowania poprawności prezentowanych danych skontaktuj się z firmą Simpson Strong-Tie, aby uzyskać aktualne informacje lub odwiedź
stronę strongtie.pl.
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