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HÅRDA TRÄSLAG
KOMPOSIT / PVC

MARKSMAN PRO-NB
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DOLD TRALLSKRUVNING

- För däcksbrädor med bredd 85 till 127 mm
- Automatisk 1.6mm mellanrum
- Dubbla skruvspår för snabba installationer

MARKSMAN PRO®-X1

●●●
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- Automatiskt 1.6mm mellanrum
- För 6 tums däcksbrädor (133 till 146 mm)
- Dubbla skruvspår för snabba installationer

™

BITS
CAMO bits har konstruerats speciellt för användning med CAMO original fixtursystem . Bitsens smarta design driver automatiskt till korrekt skruvdjup för maximal hållkraft , och förhindrar att man driver skruven för djupt i materialet.

• CAMO Standard Bits – 76mm; för använding med släta däcksbrädor.

• CAMO Rillad däcksbräda bits 76 mm; för djupare penetration vid användning av
rillade däckbrädor.

• CAMO Förborrnings bits; rekommenderas vid installation av hårdare träslag
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CAMO DOLD TRALLSKRUVNING
®

DOLD INFÄSTNING
För dold infästning och minimal flisbildning.

MONTAGEVÄNLIGT
Djupt T15 torx-spår ger kraftigt bitsgrepp. Minskar risken för att slira i
greppet vid skruvning och skyddar ytbehandligen på skruven.

DRAR IHOP MATERIALEN
Den reverserande övre gängan drar de materielen tätt i samman och
ger rent och snyggt ingångshål.

OPTIMERAD GÄNGA
Gängans utformning ger överlägsen bärförmåga genom optimerat
förhållande mellan gänga och diameter.

PATENTERAD MEJSELSPETS

316 Rostfritt stål (A4)

Förpackningar om 350 och 700 skruv,
räcker till ca 11/22m². Standardbits ingår.

Längd:

Tjocklek bräda: Skruvtyp:

48 mm
60 mm

19-25 mm
25-38 mm

Båda längderna finns i ProTech
behandlat stål eller 316 Rostfritt stål

Däcksmaterial

Rekommenderad Camo skruv

Tryckimpregnerat

Rostfritt stål eller ProTech-behandlat

Komposit eller
kompositöverdrag

Rostfritt stål eller ProTech-behandlat

PVC

Rostfritt stål eller ProTech-behandlat

Cederträ

Rostfritt stål

Lärkträ

Rostfritt stål

Div. Hårdare träslag

Rostfritt stål

™
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ProTech behandlad (C4)

Mejselspetsen klipper fibrerna vid skruvningen, infästningen kan
därmed göras utan risk för sprickningar i materialet. När CAMO
skruv används för infästning av hårdare träslag, rekommenderas
förborrning.

