
Bra

 Typgodkänt av RI.SE nr SC1277-17

Välj rätt trallskruv
NYHET

Ruspert | C3

MFT1000
Korrrosivitetsklass: Bra. 
1.000 timmar i saltspraytest.
Används för montage i vanligt 
tryckimpregnerat trallvirke och 
över marknivå.

Bättre

MFT2000 | C4

MFT2000 XLNT
Korrrosivitetsklass: Bättre. 
2.000 timmar i saltspraytest.
Används för montage i vanligt 
tryckimpregnerat trallvirke och 
över marknivå.

Bättre

Rostfri A2 | C4

ROSTRFI A2
Korrrosivitetsklass: Bättre. 
Vaxbehandlad. Används för 
montage i vanligt tryckimpre-
gnerat, värmebehandlat virke. 
Lämplig vid byggnation av 
staket, bryggor, räcken, altaner 
mm.

Bäst

Rostfri A4 | C5

SYRAFAST A4
Korrrosivitetsklass: Bäst. 
Vaxbehandlad. Används för 
montage i vanligt tryckimpre-
gnerat, värmebehandlat virke. 
Lämplig vid byggnation av 
staket, bryggor, räcken, altaner 
mm. samt under marknivå.

MFT1000 Ruspert
Trallskruv, klass C3.
Dim. 4,2x55
Antal 1.400 st

Art nr: 506435

MFT2000 XLNT
Trallskruv, klass C4.
Dim. 4,2x55
Antal 1.400 st

Art nr: 500412

SYRAFAST A4
Trallskruv, rostfri klass C5.
Dim. 4,2x55
Antal 1.400 st

Art nr: 506445

MFT2000
Ankarskruv, klass C4.
Dim. 5,0x40
Antal 1.500 st

Art nr: 506511

För montage i vinkelbeslag, 
stolp-/balkskor mm. 

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/mft-skruer/terrasseskrue-ruspert-torx-3/terrasseskrue-29
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/mft-skruer/terrasseskrue-xlnt-c4-torx-1/terrasseskrue-xlnt-4
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/mft-skruer/terrasseskrue-syrefast-a4-torx-2/terrasseskrue-4
https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/mft-skruer/beslagskrue-utv-solv-torx/beslagskrue-2


KORROSIVITETSKLASSER UTOMHUS INOMHUS

C1 MYCKET LÅG
Fosfaterad, blankförzin-
kad, gulkromaterad

-
Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga 
mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor 
och hotell.

C2 LÅG
Mässing, lackerad, 
elförzinkad

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. 
Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och 
fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt 
luftföroreningar, exempelvis sporthallar och lagerlokaler.

C3 MÅTTLIG
MFT1000 Ruspert, 
varmförzinkad

Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga 
mängder luftföroreningar. Stadsområden och 
lätt industrialiserade områden. Områden med 
visst inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföro-
reningar från produktionsprocesser, exempelvis 
affärslokaler, kontor, bryggeri, tvätteri.

C4 HÖG
MFT2000
Rostfri A2, koppar

Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagli-
ga mängder luftföroreningar. 
Industri eller kustområden.

Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföro-
reningar från produktionsprocesser, exempelvis 
kemiska industrier, skeppsvarv.

C5 MYCKET HÖG 
(Industri/Marin)

Syrafast A4

Industriella områden med hög luftfuktighet 
och aggressiv atmosfär.
Kust- och offshoreområden med stor mängd 
salt.

Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och 
stor mängd luftföroreningar.

Träskruv XLNT är en skruv med försänkt huvud som är anpassad för montage i träkonstruktioner, som  
till exempel bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar sprickbildning 
och ger ett lågt iskruvningsmoment. 

Träskruv WAF XLNT har ett stort huvud (men låg bygghöjd) som ger en mycket hög klämkraft vid monta-
get och är anpassad för bärande konstruktioner till altaner, utedäck mm. Skruvens design minimerar 
sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruvhuvudets undersida är utfomrad att passa 
korrekt vid montage i balk- och stolpskor. 

Träskruv HEX XLNT med sexkanthuvud och fläns är en konstruktionsskruv, där huvudformen skapar 
en stor klämkraft vid sammanfogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem mm. Skruvens 
design minimerar sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. Skruven kräver ingen förborrning, 
vilket ger tidsvinst vid montaget. 

Konstruktionsskruv XLNT har två olika gängområden som skapar en stor klämkraft vid samman-
fogning av virkesdelar, konstruktionsvirke, limträsystem etc. Den lilla huvudformen gör det 
enkelt att montera skruven på önskat monteringsdjup. Skruvens design minimerar 
sprickbildning och ger ett lågt iskruvningsmoment. 

Trallskruv XLNT med design som försänker skruven och lämnar en slät uta utan sprickor, är avsedd för 
montage i tryckimpregnerat trallvirke mot underlag av trä. TX bitsfäste ger optimalt grepp mellan 
skruv och bits.

ett säkert val vid  
utomhusmontage i trä.
MFT har tagit fram en ny produktserie inom trä- och trallskruv med C4-klassad och  
typgodkänd ytbehandling, MFT2000, vilket gör att produkterna kan monteras både  
inom- och utomhus. Produkterna är kravanpassade för prestanda och funktionalitet  
med mycket hög kvalitet för  vårt nordiska klimat. 

För att allt hänger ihop 
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För att allt hänger ihop 

Läs om alla produkter i senaste produktkatalogen.

https://hikoki-powertools.se/mediabank/store/19822/MFT-Skruvkatalog-2020-SE-LR.pdf

