
 

2” skruven
Träskruv XLNT

Nyhet
Användningsområde:

WoodWood
Chipboard

Torx (T)  14952

C4

Följ oss i sociala medier

För dim/art nr - se nästa sida

Egenskaper:
• MFT Träskruv XLNT 2’’ har 48 mm frisläpp 

vilket skapar maximal klämkraft vid skruvning 
av 45 mm träregel, regeln blir inte hängande på 
gängorna.

• Försänkt huvud och MFT 2000 C4 typgodkänd 
ytbehandling produceras av specialhärdat kolstål.

• Korrosionsklass C4. Typgodkännandebevis  
nr. SC1277-17 från RI.SE.

• Fiberskär i spets minskar risken för sprickbildning 
och ger ett lägre inskruvningsmoment.

• Fräsribbor under huvudet försänker  
skruven och lämnar en slät yta utan stickor och 
sprickor.

• TX-bitsfäste för optimalt grepp mellan skruv och 
bits

• Delgängad

MFT Träskruv XLNT 2’’ är speciellt utvecklad för att skruva ihop 45mm träreglar mot underlag 
av trä. Skruvens frisläpp på 48 mm skapar maximal klämkraft - 45 regeln blir inte hängande 
på gängorna. Skruven har försänkt huvud och är anpassad för montering i träkonstruktioner 
där höga krav ställs, som t.ex. vid skruvning av bärande konstruktioner till terrasser/altaner, 
uteplatser etc. Ytbehandling MFT 2000 innebär att skruven kan monteras inomhus/utomhus
i C4-klassade miljöer. För inomhus- och utomhusbruk.

Teknisk data:
Material:  Härdat kolstål SAE10B21
Ytbehandling:  MFT2000
Korrosivitetsklass:   C4
Godkänd/Std.:   RI.SE nrSC1277-17 / CE14592
Bitstyp:   TX25
Rec. RPM:   400 - 1200/min..

MFT2000 overflatebehandling er
 typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

Framtagen och utvecklad för och 
tillsammans med hantverkare.

(48 mm)

Asymmetrisk gänga 
ger ett lägre iskruvningsmoment  

och högre utdragsvärden.

 TX bitsfäste 
för optimalt grepp  

mellan skruv och bits. 

6 fräsribbor under huvudet 
som försänker skruven och lämnar en slät yta utan 
stickor och sprickor. 

 Fiberskär i spets 
minskar sprickbildning och  

reducerar iskruvningsmoment.

 Extra fräsgänga 
på skruvstammen för att minimera sprickbildning 

och ger ett lågt iskruvningsmoment

C4 klassad 
ytbehandling MFT2000 Typgodkänd av  
RI.SE nr SC1277-17. 

Vass spets 
hugger direkt i materialet, klarar 
skråskruvning/vinklat montage

Specialhärdat kolstål C10B21 
tål rörelser i konstruktionen bättre jämfört med många 
andra stålkvaliteter. Detta minskar risken för stålbrott.

48 mm frisläpp ger maximal klämkraft 
48 mm frisläppg skapar maximal klämkraft vid 
skruvning av 45 mm träreglel.
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FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP



Följ oss i sociala medier

Varför frisläpp 48mm?
Vid montering av 2-tums träreglar (45 mm)  
mot trä, blir ofta 2-tumsregeln inte tillräckligt 
sammanskruvad mot underliggande träregel  
- detta på grund av att träskruv 5,0 x 90 med  
standard gänga har endast 40 mm frisläpp.

Standard 5,0x90 träskruv - 40 mm frisläpp  
- träregeln blir ofta hängande på gängorna.

Frisläpp 48 mm - skapar maximal klämkraft.
Detta förhindrar att träregeln blir hängande på 
gängorna.
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Framtagen och utvecklad för och 
tillsammans med hantverkare. 

- löser enkelt montaget  
av 2’’ träregel tack vare  

48mm frisläpp.
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500290  5,0x90  
Gänglängd 42,0mm | Huvud diam. 10,0mm  
Bits TX25 / 100st / bx

500291  5,0x90 
Gänglängd 42,0mm | Huvud diam. 10,0mm 
Bits TX25 / 500st / hink

SNICKARENS 
FAVORIT!

2’’ skruven 48mmStandard 40 mm
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FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP

2” skruven (48 mm)
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Träskruv XLNT Framtagen och utvecklad för och 
tillsammans med hantverkare.


