REISSER Prémium csavarok
Információs lapok

CSAVAR

KFT.
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Az Önök útja a megbízható rögzítésekhez
Több min 90 év tapasztalatát hordozza magában a cég hosszú története. Szakmai ismeretek, amelyekre vevőink
nyugodtan rábízhatják magukat. Azonban egyedül a tapasztalat nem elég. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk
az állandó innovációra és fejlesztjük ki új prémium-termékeinket, rögzítéstechnikai eszközeinket, amelyek a felhasználóknak az adott felhasználási területen pótlólagos hasznot hoznak. Funkcionálisak és szemrevalóak az
egyedülálló bemutató -, és bolti eladási rendszereink.
Az egész egy vasáru üzlettel kezdődött, melyet a REISSER testvérek 1921-ben a hohenloheni Künzelsauban építettek fel. Az elmúlt évtizedekben a REISSER cég a rögzítéstechnikai csoport modern vállalkozásává fejlődött. A
REISSER cég jelenleg több mint 240 dolgozót foglalkoztat, sokakat közülük már hosszú ideje.
Criesbachi székhellyel egy 39.000 m² ipari területen gyártjuk kötőelemeinket a legmagasabb minőségű anyagokból.
Egész Európában tevékenykedő kereskedelmi képviselőink valamint Magyarországon, Romániában és Spanyolországban alapított leányvállalataink végzik ezen nagy értékű termékek forgalmazását.
A REISSER Csavar Kft. a németországi REISSER Schraubentechnik GmbH 100%-os tulajdonában működik. A
jelenlegi állományi létszám 25 fő. Az elmúlt éveket rendkívül dinamikus fejlődés jellemezte. A REISSER Csavar
Kft. a kötőelem kereskedelem terén egyes csavarfajtákból piacvezető. Képviseljük és forgalmazzuk más gyártók
termékeit is. Kapcsolatban vagyunk dán, holland, belga, olasz valamint tajwani kereskedelmi cégekkel, amely
kapcsolatok egyre szélesebb vevői igények kiszolgálását hivatottak biztosítani.
A REISSER mint a szakkereskedések és szakmai piacok partnere, valamint az ipar sokrétű kihívásainak kielégítésére több mint 8.000 különféle rozsdamentes acélból, rézből, acélból, bronzból valamint különleges anyagokból és
ötvözetekből készült csavart és kötőelemet tart raktáron. Ezen kívül kompetens partnerként áll az Önök rendelkezésére az egyedi igényeik kielégítésére.
A cégprofil kiegészül a REISSSER Galvanik technológiával, amely
nem csak a kötőelemek innovatív felületkezelésével, hanem a Galvano-Design területén is erős márkaként jelentkezik.
Reméljük Önt is hamarosan az elégedett REISSER vásárlók
táborában köszönthetjük.
Üdvözlettel:
Reisser Csavar Kft.

REISSER

DNS

®

A leggyorsabb multiverzális csavar
A leggyorsabb multiverzális csavar: 50 % gyorsabb, 20 % stabilabb
*a hagyományos forgácslapcsavarokkal összehasonlítva

DNS® PZ-horonnyal

DNS® plus TX-horonnyal

50 %-kal gyorsabb és
20 %-kal stabilabb

Gyorsan készülő, esztétikus felületek
• maróbordák biztosítják a csavarfej
precíz süllyesztését a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

• a kétbekezdésű magasabb emelkedésű menet miatt a behajtás
gyorsabb és biztonságosabb a
rögzítés

Választható színek

Alkalmazás videó:

• sárgára vagy kékre passzívált felületek

Ellenállás nélküli gyors behajtás

• a fogazott vágóélek elvágják a fa rostjait és
csökkentik az utána következő menetrész
súrlódási ellenállását
• hatásos súrlódáscsökkentő felületkezelés is
szolgálja a kisebb behajtó nyomatékot

http://youtu.be/VBdAlBReWWQ

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz

• a maróbordás csavarhegy előfúr és megakadályozza a fa berepedését

Komfortos és gyors

Mérettartományok

• azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes
munkavégzés

Felhasználási tanácsok

• a felhasznált fa méretétől és minőségétől
függően szükség lehet előfúrásra
ETA-11/0106

Garantált biztonság

• ETA-vizsgálat biztosítja a Minőséget
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• átmérő:
• hosszúság:

3 – 6 mm
16 – 200 mm

Felhasználási területek
•
•
•
•

belső építészet
bútorgyártás
faszerkezet építés
stb.

REISSER

DRIBO

®

Fúr, csavar, azonnal harap!
Puha- és keményfára, forgács-, és burkolólapokhoz

Gyorsan készülő
esztétikus felületek

Biztonságos munkavégzés

• A biztonságos csavarozáshoz
minden csomagban
elhelyezünk egy speciális bitet

• maróbordák biztosítják a csavarfej
precíz süllyesztését a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

Választható színek

• horganyzott-sárgára passzivált vagy
natúr inox

Alkalmazás videó:

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtási nyomaték hatásos
súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

uc

atch?v=t9eKjqRnl

www.youtube.com/w

Fúrás, csavarás és zenkelés egy lépésben
időt takarít meg számunkra

• a szabadalmaztatott marószegmens egyedi elhelyezkedése következtében a csavar
azonnal bekap az anyagba
• a legtöbb esetben nincs szükség előfúrásra

Mérettartományok

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz

• átmérő:
• hosszúság:

• A szabadalmaztatott marószegmensnek
köszönhetően nincs repesztő hatás, ezért
kiválóan használhatók vékony takarólécek
és a széleken történő rögzítéseknél.

Felhasználási tanácsok

• Legtöbbször nincs szükség előfúrásra (a fa
minőségétől függően próbákat kell végezni)
ETA-11/0106

Garantált biztonság

3,5 – 6 mm
20 – 150 mm

Felhasználási területek
•
•
•
•

belső építészet
bútorgyártás
faszerkezet építés
stb.

• ETA-vizsgálat biztosítja a Minőséget
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REISSER

Tömörfa-padlócsavar
Gyors, hézagmentes szereléshez

Padlódeszkák hézagmentes
szerelése

• extra kicsi Ø 6,5 mm teljesen
elsüllyeszthető csavarfej

Gyorsan készülő
esztétikus felületek

• maróbordák biztosítják a
csavarfej precíz süllyesztését
a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

Gyors, könnyű szerelés

• a csavarszáron kiképzett marószegmens
csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a
behajtást

Nagyobb komfort

• a csavarszármaró a csavarfej különleges
kiképzésével együtt csökkenti a fában fellépő
feszültséget
• az építőelemek terheléskor és hőmérséklet ingadozáskor kevésbé vetemednek

Mérettartományok
• 3,5 x 50 mm
• 3,5 x 65 mm

50 %-kal gyorsabb és 20 %-kal stabilabb
• A kétbekezdésű magasabb emelkedésű
menet miatt a behajtás gyorsabb
és biztonságosabb a rögzítés

Alkalmazás videó:

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtási nyomaték, hatásos
súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz
• a maróhornyos csavarhegy elvégzi az
előfúrást és megakadályozza a fa
repedését

Komfortos és gyors

• azonnali fúrásindítás és kényelmes
munkavégzés

Felhasználási területek
• belső építészet
• javítási munkák
• stb.
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www.youtube.com/watch?v=QmWP9Ck

REISSER

R2

A legprecízebb univerzális csavar

R2 plus

R2

Gyorsan készülő,
esztétikus felületek

Nincs sérülésveszély

• TX-horonnyal

• PZ-horonnyal

• süllyesztet fej sík felülethez

• maróbordák biztosítják a
csavarfej precíz süllyesztését
a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

Biztos rögzítés

• D-fej lapos alsó síkjával nagyobb
szorítóerőt ad, különösen alkalmas szerelvények rögzítésére

Szép megjelenés
• a lencsefej mint
díszítőelem

Jobb minőség, kevesebb selejt
és több megtakarított pénz
• a maróhornyos csavarhegy
elvégzi az előfúrást és megakadályozza a fa berepedését

Komfortos és gyors

Választható színek

• azonnali fúrásindítás, gyors és
kényelmes megmunkálás

• sárga horganyzott felület és
inox natúr vagy antikolt

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtási nyomaték
hatásos súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Garantált biztonság

• ETA-vizsgálat biztosítja a Minőséget
ETA-11/0106

Mérettartományok
• 3,5 x 50 mm
• 3,5 x 65 mm

Felhasználási területek
•
•
•
•

belső építészet
bútorgyártás
faszerkezet építés
stb.
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REISSER

Burkolólap rögzítő csavar
A nagyobb kényelemért

Gyorsan készülő, esztétikus tiszta felületek

• maróbordák biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

Nagyobb kényelem

• a fej alatti menet rögzíti a burkoló elemet
• nincs idegesítő vetemedés

Alkalmazás videó:

www.youtube.com/watch?v=zuoZK5jf4Po

Jobb rögzítés

• a megszakított menet biztosítja hogy
a burkoló elemet szorosan rögzítsük a
tartóvázhoz

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtási nyomaték hatásos
súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz

• a maróhornyos csavarhegy elvégzi az előfúrást
és megakadályozza a fa berepedését

Mérettartományok
• 4,5 x 50 mm
• 4,5 x 60 mm
• 4,5 x 70 mm

Komfortos és gyors

• azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes
munkavégzés

Felhasználási területek
•
•
•
•
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épületfelújítás
új építkezések
belső építészet
stb.

Felhasználási tanácsok

• fektessünk filcet a fagerenda és burkoló elem
közé

REISSER

RETINOX

®

Univerzális csavar A2/A4 nemesacélból
kültérre és nedves helységekbe

RETINOX® plus

RETINOX®

Szép megjelenés

Mérettartományok

• TX-horonnyal

• A lencsefej mint díszítőelem

• PZ-horonnyal

• átmérő:
• hosszúság:

3 – 8 mm
12 – 300 mm

Nincs sérülésveszély

• süllyesztet fej sík felülethez

Biztos rögzítés

• D-fej lapos alsó síkjával nagyobb szorítóerőt ad, különösen alkalmas
szerelvények rögzítésére

Választható színek

• inox A2/A4 natúr, antikolt, A2 RUSPERT® zöld felület

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtási nyomaték hatásos súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Garantált biztonság
*
ETA-11/0106

• ETA-vizsgálat biztosítja a Minőséget
• az A4 minőségű csavarok kitűnően ellenállnak a korróziónak
• a kiegészítőleg felvitt speciális RUSPERT®felület ellenállóvá teszi a tengervíz és egyéb
időjárási behatásokkal szemben

Felhasználási területek

•
•
•
•
•

faszerkezet építés
szerelvények rögzítése
teraszépítés A4 minőségben
kikötői mólóépítés
stb.
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REISSER

SPARIBO

®

A fúróhegyes csavar

Gyorsan készülő, esztétikus felületek

• maróbordák biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

Választható színek

• felületek inox A2 natur, RUSPERT® ezüst, acél - kék vagy sárga horgannyal

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtási nyomaték hatásos súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Jobb minőség, kevesebb selejt és több megtakarított pénz

• a maróhornyos csavarhegy előfúr és megakadályozza a fa berepedését

Mérettartományok
• átmérő:
• hosszúság:

3 – 8 mm
12 – 300 mm

Felhasználási területek
ETA-11/0106
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•
•
•
•

belső építészet
bútorgyártás
faszerkezet építés
kerítés építés

•
•
•
•

faburkolatú homlokzatok
balkonok
teraszok
stb.

REISSER RT

UNI A2/A4

Szabadalmaztatott fúrószegmenssel

Komfortos és biztonságos

• SIT 20 horonnyal. A kónuszos alaknak köszönhetően gyorsan betalálunk a horonyba.
Behajtás közben a behajtóhegy nem inog, maximális nyomaték átvitelt biztosít anélkül,
hogy a csavart túlhajtanánk.

Tökéletes felfekvés és szép külalak!

• az extra kicsi hengeres fej tisztán, szálkamentesen süllyeszthető a fába. Biztonságosan
járható mezítláb is, kicsi a szálkaveszély.

Biztonságos rögzítés vetemedés
nélkül

Biztonságos munkavégzés

• a padlódeszkát szorosan lefogja.
Biztosan és tartósan rögzíti a fej alatti
menet segítségével. A teraszdeszka
ezáltal nem vetemedik és nem lazul ki.

• a biztonságos csavarozáshoz minden csomagban
elhelyezünk egy speciális
behajtóhegyet

Jól illeszkedő színek!

Mérettartományok

• natur, antik barna vagy RDR ezüst
színű felület. Ideális sötét-, világosés szürke színű teraszokhoz.

• átmérő:
• hosszúság:

5 mm
50 – 80 mm

RDR-felületkezelés:
• organikus csúcsminőségű felületkezelés integrált
kenőanyaggal , cinklamellás bázison.
• nagyon jó korrózióállóság.
• egészségkárosító nehézfémektől mentes.
• később bekövetkező kontaktkorrózió.

A fúrás, csavarozás és süllyesztés egy munkamenetben időt takarít meg
• a szabadalmaztatott fúrószegmens helyzete következtében a csavar azonnal
belekap az anyagba
• legtöbbször nincs szükség előfúrásra

Felhasználási tanácsok

• legtöbbször nincs szükség előfúrásra ( a fa tulajdonságaitól
és keménységétől függően próbacsavarozás ajánlott )
• a legjobb eredményt akkor érjük el, ha a párnafák szilárdsága,
keménysége legalább eléri a padlódeszkáét

Biztonság és hosszú élettartam!

• a magas korrózióállóságot az A2 nemesacél adja
• az A4 nemesacélból készült csavarok ellenállnak a tengervíz és a
savak hatásainak is

Felhasználási területek
•
•
•
•
•

kerti- és köztéri szerkezetek
teraszépítés
tűlevelű- és TMT fák
keményfák
trópusi fák
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REISSER

CABRI

®

Bimetall fa - acél összeerősítésekhez

Tökéletes felfekvés és szép külalak
• Biztonságos használat mezítláb is:
a lépcsőzetes fej megakadályozza a
szálkaképződést. Nincs sérülés
veszély

Biztonságos munkavégzés

• a biztonságos csavarozáshoz
minden csomagban
elhelyezünk egy speciális
behajtóhegyet

Választható színek

• RUSPERT® ezüst vagy RUSPERT®
barnafelület
• ideális sötét, világos és öregbített terasz
padlókhoz

Alkalmazás videó:

Könnyű behajtás

• a csavar a menetszelvényen kiképzett
maróhoronynak köszönhetően nem
rágódik be

tIrVguSEkuI

http://www.youtube.com/watch?v=

Szép, tiszta munka
egyetlen lépésben

• a fúróhegy 6 mm vastagságig
biztosítja az előfúrás nélküli
munkát
• csökkentett repedésveszély

Mérettartományok
• 5,5 x 45 mm
• 5,5 x 55 mm

Felhasználási tanácsok
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• a fában alacsony, a fémben magas fordulatszámmal fúrjunk
• ajánlott mélységütközővel vagy csúszó
kuplunggal ellátott csavarbehajtó használata
• a csavar hegyének legalább 23 mm-rel kell kiállnia az acélból

Felhasználási területek
• Kerti berendezések és
kerítésépítés
• terasz építés

REISSER

Keményfa csavar
Trópusi keményfákhoz

Szemre is szép

• extra kicsi 8 mm-es fej feltűnésmentessé teszi a csavar helyét

Gyorsan készülő, esztétikus tiszta felületek

• maróbordák biztosítják a csavarfej precíz süllyesztését a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre

Jól illeszkedő színek!

• a felület lehet A4 nemesacél natúr vagy antik
• ideális sötét keményfákhoz és öregbített szürke fához

Könnyű behajtás

• csökkentett behajtó nyomaték hatásos súrlódáscsökkentő felületkezeléssel

Biztonságos munkavégzés

• a biztonságos csavarozáshoz minden csomagban elhelyezünk egy speciális bitet

Felhasználási tanácsok

• A csavar teljes hosszában elő kell fúrni a fát

Biztonság és hosszú élettartam!

• a magas korrózióállóságot az A4 nemesacél adja
• a kiegészítőleg felvitt speciális RUSPERT®-felület és az
A4 minőségű saválló acél ellenállóvá teszi a tengervíz és
egyéb időjárási behatásokkal szemben

Felhasználási területek
• Kerti berendezések és
kerítésépítés
• terasz építés
• stb.
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REISSER

TS

Sokoldalú anyagban és színben

Gyorsan készülő, esztétikus felületek
• maróbordák biztosítják a csavarfej
precíz süllyesztését a fába
• nincs szükség elősüllyesztésre
• a kis fej egyszerűen besüllyeszthető

Jól illeszkedő színek!

• a felület RUSPERT® ezüst, antik vagy
natúr
• ideális sötét keményfákhoz és öregbített
szürke teraszokhoz

Gyors, egyszerű és biztonságos!

Biztonságos munkavégzés

• a biztonságos csavarozáshoz
minden csomagban elhelyezünk egy speciális behajtóhegyet

Alkalmazás videó:

GbjcXTp9VQ

www.youtube.com/watch?v=H

• a RUSPERT®- felület csökkenti a
behajtónyomatékot és megakadályozza a
csavar berágódását („beégését”)

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz!

Mérettartományok

• 5,5 x 50 mm – 80 mm

• a maróhornyos csavarhegy elvégzi az
előfúrást és megelőzi a fa berepedését

Komfortos és gyors

• azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes
munkavégzés

Felhasználási tanácsok

ETA-11/0106
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• a felhasznált fa méretétől és minőségétől
függően szükség lehet előfúrásra
• keményfa burkolatok esetén az előfúrás
alapvetően ajánlott
• ajánljuk RT jelű süllyesztő fúrónkat

Felhasználási területek
• Kerti berendezések és
kerítésépítés
• terasz építés

REISSER

UHB

Faszerkezetépítő - csavar fej alatti menettel
A faszerkezetépítő - csavar fej alatti menettel

Biztonságos szerelés
• optimális erőátvitel torx TX 40 horonnyal

Gyorsan készülő, esztétikus felületek

• az UHB-csavarok kis hengeres feje lehetővé teszi a csavar szintbe süllyesztését
• nincs szükség elősüllyesztésre

Biztonságos kötés

• a biztonságos kötést és teherbírást a fej alatti menet adja

Gyors és könnyű szerelés

• a marószárnyak csökkentik a behajtási erőt és megkönnyítik a behajtást

Könnyű behajtás

• a behajtási erőt tovább redukálja a hatásos súrlódáscsökkentő bevonat

Jobb minőség, kevesebb selejt és több megtakarított pénz

• a speciális csavarhegy elvégzi az előfúrást és megelőzi a fa berepedését

Komfortos és gyors

• az azonnali fúrásindítással gyorsan és kényelmesen dolgozhatunk

Felhasználási területek

Teherhordó és nem teherhordó szerkezetek tömör - és ragasztott fából.
Tűlevelű fák beltérben és védett kültérben
ETA-12/0197

• faszerkezet építés     • tetőépítés     • fatartók gyártása
• szarufák feletti hőszigetelésnél az ellenlécek csavarozása, összenyomható
szigetelőanyagok esetén is
• stb.
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STRONGI

®

Az erős csavar faszerkezet építéshez

Esztétikus felületek és biztos rögzítés

• a lapos alátéttel egybepréselt speciális csavarfej a szerkezetre simuló kötést
ad, szemben pl. a hatlapfejű csavarral
• az integrált lapos alátéttel nagyobb szorítóerőt tudunk létrehozni

Választható színek

• a felület lehet sárgára horganyzott, A2 inox natúr, RUSPERT® fekete és ezüst

Könnyű behajtás

• alacsonyabb behajtási nyomaték a hatásos súrlódáscsökkentő bevonattól

Ellenállás nélküli gyors csavarozás

• a menetszelvény első részén bemart W-alakú fogazat elvágja a fa rostjait és
csökkenti a további menetrész súrlódási ellenállását

Mérettartományok
• átmérő:
• hosszúság:

7 - 8 mm
40 – 400 mm

Felhasználási területek
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Szerkezetek tömör és ragasztott - tűlevelű félékhez
tartozó - fából
• faszerkezet építés
• télikertek
• tartószerkezetek
• gépkocsi beállók
• tetőépítés
• szarufák feletti
• pergolák
hőszigetelés
• játékterek

Garantált biztonság
• Építőipari felhasználási
engedéllyel rendelkezik

REISSER
tányérfejű csavar

TKS

A facsavar extra biztos fakötésekhez
Biztonságos kötés

• extra nagy lapos alátéttel egybepréselt tányérfej a nagyobb szorítóerőért
• pótlólagos biztonságot ad a hosszúságot jelölő fejbeütés

Jól illeszkedő színek

Biztonságos munkavégzés

• inox A2 natúr, vagy acél kék horganyzással

• a csavarozáshoz minden
csomagban elhelyezünk
egy speciális Bit-et

Könnyű behajtás

• alacsonyabb behajtási nyomaték a hatásos
súrlódáscsökkentő bevonattól

Több komfort

• a csavarszáron levő marószegmens és az egyedi alakú csavarfej csökkenti az
anyagban keletkező feszültséget. A faelemek terheléskor és hőingadozáskor kevésbé
vetemednek.

Mérettartományok

Gyors és könnyű szerelés

• a csavarszár-maró csökkenti a súrlódási ellenállást,
megkönnyíti a behajtást (Inox acél A2 Ø6 ,Ø8)

• átmérő:
• hosszúság:

6 – 10 mm
40 – 500 mm

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz

• a szabadalmaztatott marószegmensnek köszönhetően előfúrás nélküli csavarozás a széleken és
léceknél
• a csökkentett ékhatás megakadályozza a fa
repedését
• a maróhoronyos csavarhegy elvégzi az előfúrást és
megelőzi a fa berepedését

Fúrás, csavarozás és süllyesztés egy
munkamenetben

Alkalmazás videó:

wKE

www.youtube.com/watch?v=SQNalcoA

• a szabadalmaztatott marószegmens elhelyezkedése
segíti az azonnali fúrásindítást

Kényelmes és gyors

• azonnali fúrásindítás, gyors és kényelmes
munkavégzés

Felhasználási javaslatok

ETA-11/0106

• a tartószerkezeteket nem kell előfúrni
(A fa jellemzőitől függően végezzünk
próbacsavarozást)
• csak a terhelésnek kitett elemeknél

Felhasználási területek

Tömör és ragasztott faszerkezetek
különböző fenyőfákból
• faszerkezeti üzemek
• faházak építése
• szarufák feletti
szigetelések
17
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HBS/HBS-6

A facsavar
Biztos tartás

Biztonságos munkavégzés

Gyorsan készülő, esztétikus felületek

Mérettartományok

• a hosszúságot jelölő fejbeütés kiegészítő
biztonságot ad
• a HBS-6 hatlap feje a nagyobb erővel
történő meghúzást szolgálja

• a csavarozáshoz minden
csomagban elhelyezünk egy
speciális Bit-et

• átmérő:
• hosszúság:

• HBS sárgára horganyzott
• HBS-6 kékre horganyzott

8 – 12 mm
60 – 300 mm

Választható színek

• HBS sárgára horganyzott
• HBS-6 kékre horganyzott

Könnyű behajtás

• kisebb behajtó nyomaték hatásos súrlódáscsökkentő bevonat által

Gyors és könnyű szerelés

• a szármaró csökkenti a behajtó
nyomatékot és megkönnyíti a behajtást

Nagyobb kényelem

Alkalmazás videó:

• a szármaró a speciális fejgeometriával együtt
csökkenti az anyagban fellépő feszültségeket
• a szerkezeti elemek terheléskor és
hőmérséklet-ingadozáskor kevésbé
vetemednek

h?v=yGt-TYd8oJA

www.youtube.com/watc

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz
• a maróbordás csavarhegy elvégzi az
előfúrást és megelőzi a fa berepedését

Komfortos és gyors

• az azonnali fúrásindítással gyorsan és
kényelmesen dolgozhatunk

Felhasználási területek

ETA-11/0106
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Tömör és ragasztott faszerkezetek
különböző fenyőfákból zárt -,
és nedvességtől védett kültérben
• játszóterek
• faszerkezet
• pergolák
• tetők építése
• Gk. beállók
• tartószerkezetek
• szarufák feletti szigetelések • stb.

Felhasználási javaslatok

• a legtöbb esetben nem kell előfúrni
(A fa jellemzőitől függően végezzünk
próbacsavarozást)

REISSER HBS
A tövigmenetes csavar
A facsavar extra biztonságos rögzítésekhez
Talpgerenda és szarufák összekötése

Tökéletes illeszkedés és szép megjelenés
• a kis hengeres fej csökkenti az ékhatást és
ezáltal kevesebb a selejt
• a csavar csaknem láthatatlan ha a fej
teljesen be van süllyesztve

Kevesebb selejt mert a csavar
nagyobb szilárdságú

Csapolások/áttörések

• a fej alatti erősítésnek
köszönhetően

Biztonságos rögzítés

• a tövigmenetes csavar nagyobb teher-bírása
adja a biztonságos kötést

Fecskefarok kötések

Nyíróellenállás növelése
tartók felfekvésénél

Fő- / melléktartók
csatlakozása

Nyíróellenállás növelése
fő- / melléktartók csatlakoztatásánál lemezidomokkal

Könnyű behajtás

• kisebb behajtónyomaték a hatásos
felületkezelés által

Jobb minőség, kevesebb selejt és több
megtakarított pénz
• a maróbordás csavarhegy elvégzi az
előfúrást és megelőzi a fa berepedését

Kényelmes és gyors!

Építőpanelek, készházak- ill. faházak

Mérettartományok

Csavarozott tartók és erősítések

• azonnali fúrásindítással előfúrás nélkül, gyors
és kényelmes munkavégzés
• kis távolságra a szélektől használható
• kiválthatjuk velük a munkaigényes szerelést
menetes rudakkal
• átmérő:
• hosszúság:

8 mm
160 – 300 mm

Felhasználási terület

• fakötések erősítése és a teherbíró képességük növelése
ETA-11/0106
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Gázbeton csavar
Majdnem mintha fába csavaroznánk

Gyors, esztétikus felületek

• maróbordák biztosítják a fej precíz süllyesztését
• nincs szükség előzetes süllyesztésre

Szakszerű, időtálló rögzítések

• leszerelés esetén nem marad vissza dübel
• csekély a fal sérülése

Gyors szerelés!

• ezt szolgálja a magas menetemelkedés
• előfúrás nélkül – a csavar maga alakítja ki a teherhordó menetet
• előfúrással megnövelhetjük a hasznos teherbírást

Biztonságos és hosszú életű

• megnövelt korrózióállóság a felvitt kék cinkréteggel

Erős tartás!

• nagy mélységű menetszelvény

Mérettartományok

• 8 x 110 mm
• 10 x 110 mm
• 10 x 160 mm

Felhasználási javaslatok

• a gázbeton alappal csaknem úgy dolgozhatunk mintha fa lenne.
Csavarbehajtó esetén ( akkus vagy 220 V-os) a PP falazó elemek
szilárdságának jelentős ingadozása miatt végezzünk el egy
próbaszerelést
• a csavarhúzó csúszó kuplungjának ki kell oldania, amikor a
csavarfej szintbe kerül a felerősítendő elemmel
• ne használjunk ütve-csavarozót
20 • megfelelő építőanyag: gázbeton >PP2 szilárdsági osztály

Felhasználási terület

• lécvázak és faburkolatok, fémből vagy
műanyagból (szigetelőanyagok, fatáblák,
acélprofilok és kábelcsatornák felerősítése)
gázbetonból készült épületelemekre

REISSER Távtartó

készlet

Hullám- és trapézlemezekhez 18 mm hullámmagasságig és kb. 2 mm lemezvastagságig
Jelentősen javított tömörség
• 19 mm-es EPDM alátéttel

50 % idő megtakarítás

• a távtartó, 10 x 17 mm feszítőhüvely
kiváltja a hagyományos távtartót. Ezáltal
az egyszemélyes szereléssel 50 % időt
takarítunk meg

Alkalmazás videó:

Megnövelt korrózióállóság

• DRIBO®-A2 inox csavar által

4U

http://youtu.be/0lgT9iLKh

Fúrás, csavarozás és süllyesztés egy
munkamenetben

• a szabadalmaztatott marószegmens különleges
elhelyezkedése miatt a csavar azonnal belekap
a fába
• legtöbbször nem kell előfúrni

Ideális kiegészítő szerszám

• REISSER HSS lépcsős fúró Ø
4-10 mm

Felhasználási
területek
•
•
•
•

épület felújítás
új építmények
javítások
stb.

1. A profilok előfúrása
lépcsős fúróval
Ø 4-10 mm

2. A távtartó készletet
toljuk be a lemezbe
úgy, hogy a csavar és
a hüvely üljön fel a
tartószerkezetre

3. Csavarozáskor a
hüvely palástja a profil lemez alatt legyen, hogy
ki tudjon támasztani

4. Húzzuk meg a csavart,
amíg az alátét kissé (kb.
20 %) összenyomódik
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Szigetelőanyag dübel
A nagyobb kényelemért
Gyors

• vakolatlan falazatban előfúrás nélkül használható

Univerzális

• hőszigetelő rendszerekhez, kemény szigetelőhabokhoz és Styropor®-hoz használjuk

Minden igényt kielégít

• 2 méret: 50 és 59 mm, Ø 4-5 mm/M4 ill. Ø 8 mm/M8 csavarokhoz

Nincs hőveszteség

• a rögzítési mód kizárja a hőhidat, ezáltal energiát takarítunk meg

Tartalmazza a behajtó szerszámot
• gyors és egyszerű munkavégzés

Rugalmas

• használható fa-, vagy forgácslapcsavarral és metrikus csavarral is

Felhasználási útmutató

d/k

•
•
•
•
•

Felhasználási területek

• hűtő-/klímatechnika, hőszigetelés, készházak,
homlokzatépítés
• könnyű terhek rögzítése polisztirolban
(pl. Styropor®) és poliuretánhab lemezekben
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a már levakolt szigetelőrétegről fúrjuk le a vakolatot
a dübelt előfúrás nélkül hajtsuk be a szigetelőanyagba
csavarozzuk fel a rögzítendő tárgyat
a furat körül megsérült vakolatot a nedvesség behatolásának elkerülése érdekében tömítsük szilikonnal,
tömítőragasztóval vagy festhető akrillal
Kültéren javasoljuk inox csavar alkalmazását

Felerősíthetünk vele:
• levélszekrényt
• jelzőtáblát
• lámpát
• mozgásérzékelőt

• riasztóberendezést
• esőlefolyó bilincseit

Jegyzetek
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Reisser Csavar Kft.
2066 Szár, Vasútállomás Hrsz. 018
Tel: +36 22 591 220
Fax: +36 22 591 230

01/2016

reisser@reisser.hu
www.reisser.hu
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