
Enkel montering och
snyggt resultat

MFT system för dolt trallskruvmontage består av 

monteringsverktyg, TX15 specialbits, specialdesignad 

trallskruv och distansmall. Med hjälp av monteringsverk-

tyget monteras skruven i sidan av trallbrädan - inte ovanpå 

- vilket ger en slät trall utan synliga skruvskallarna eller 

flisor!

 

Monteringsverktyget och det specialdesignade bitset 

säkerställer att skruven får rätt monteringsdjup och 

distansmallen gör att du får samma avstånd mellan varje 

trallbräda. Du väljer mellan 3, 4, 5 och 6 mm. Om monta-

get sker utan distansmall får du en distans på 2,5 mm.

MFT specialdesignad trallskruv för dolt montage är 

tillverkad i syrafast A4-stål. Under huvudet finns en gänga 

som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärlina. 

Det cylinderformade huvudet ger ett minimalt synligt 

ingångshål i sidan av trallbrädan. Skruven har dessutom en 

unik spets med fiberskär som gör att du slipper förborrning. 

MFT system för dolt trallskruvsmontage är avsett för 

montering av Royal-/vanligt tryckimpregnerat, värme- 

behandlat trallvirke, Sibirisk lärk, m fl. Följ alltid virkes- 

leverantörens montageanvisning gällande varje brädas 

avstånd.

För virkesbredd: 110 - 155 mm

Distans mellan varje trallbräda: 2,5 - 6 mm

Förbättrad verktygsprestanda 
gör trallskruvmontaget smidigare! 

FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

DOLT TRALL- 
SKRUVMONTAGE
Trall utan flisor och synlig skruv! 

Förbättrad 
verktygsprestanda!

Förbättrad 
verktygsprestanda!
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MFT utvecklas ständigt. Därför har vi lyssnat på 
våra användare och under 2020 förbättrat prestandan 
på verktyget för dolt trallmontage. Resultatet: lättare 
fjädertryck och förbättrad stålkvalitet. Ett smidigare 
och mer användarvänligt trallskruvmontage, helt 
enkelt!
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För virkesbredd:

Distans mellan trallbrädor:

Kläm fast monteringsverktyget. Placera 
en skruv i varje monteringshål.

1.

Montera skruven med det specialdesignade 
TX15-bitset. När bitset stannar mot mon-
teringsverktyget så är montaget klart och 
skruven har rätt monteringsdjup.

2.

MONTERINGS- 
ANVISNING:

3.

Fäll verktyget åt sidan så att båda kläm- 
skänklarna samtidigt lossar från trallbrä-
dan för att undvika skador på verktyg och 
trallvirke.

4.

Felaktig frikoppling av verktyget skapar 
stor belastning på klämskänkeln. Skador 
på verktyg eller trallvirke kan uppstå.

Art. nr. Beskrivning         Antal/förp.

400001   Monteringsverktyg inkl. 1 st TX15 specialbits       1

420000   Specialbits TX15 x 100 mm       2

400010   Distansmall 3, 4, 5 & 6 mm       1

500300   Trallskruv special A4, 4,8 x 60 mm      250

500301   Trallskruv special A4, 4,8 x 75 mm      250
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OBS! Vid skarvning av trallbräda, montera en extra regel på 
bärlinan där skarven kommer att hamna, detta för att trall- 
skruven inte ska monteras för nära ändträet.

MFT system för dolt trallskruvmontage består av: Förbrukning och skruvlängd:

Trävirke Skruvlängd      Skruv m2

28 x 120 mm   60 mm 32 st cc60

28 x 145 mm   60 mm 27 st cc60

34 x 145 mm   75 mm 27 st cc60
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