WSV-schroeven voor HOUTEN
PANELEN
Voor vloeren en houtskeletten

Snel inschroeven,
gegarandeerd efficiënt

Tot 25% tijdwinst bij
het schroeven

strongtie.eu

WSV-schroeven voor HOUTEN PANELEN

Snel inschroeven, gegarandeerd efficiënt

Onfeilbare schroeven voor houten panelen
Simpson Strong-Tie heeft het ontwerp van zijn meest
gangbare schroeven voor houten panelen via het Quik
Drive® systeem herzien om het aandraaimoment te verlagen
en de montagesnelheid te verhogen. WSV-schroeven
vergemakkelijken de montage van vloeren en houtskeletten
met behulp van het Quik Drive® bandschroefsysteem.
• Verzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke
indringing van de kop in de houten ondergrond.
• Torxaandrijving voor een hoge breuksterkte.
• Gedeeltelijke schroefdraad voor hout-op-houtbevestigingen.
• Tot 25% lager inschroefmoment, waardoor de accu van
schroefboormachines langer meegaat.
• Spitse punt voor een goede indringing, zelfs zonder
voorboren.

Kenmerken

Torxaandrijving voor
een betere controle
en een langere
levensduur van de
bits.

Coating van geel
elektrolytisch verzinkt staal
voor binnentoepassingen

Dubbele schroefdraad met
variabele spoed voor een
lager aandraaimoment en
sneller inschroeven

Verzonken kop met freesribbels voor
inschroefgemak en een nette afwerking

76 mm
64 mm
51 mm
44 mm

1. Uit tests blijkt dat het inschroefmoment van de WSV-schroef in een balk van gelamineerd fineerhout tot 25% lager kan zijn.
2. De nieuwe, verbeterde schroefdraad verhoogt de montagesnelheid met 20%.
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• CE-markering volgens EN 14592: belastingwaarden op hout
(uittrek- en afschuifkracht).

WSV-schroeven voor HOUTEN PANELEN

Snel inschroeven, gegarandeerd efficiënt

Bedoeld om het aandraaimoment
te verlagen en de montagesnelheid
te verhogen
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WSV-schroeven voor HOUTEN PANELEN (op band voor het Quik Drive® systeem)
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Artikelcode

Afmetingen [mm]

Compatibel met
QDPRO76SKE

Aantal per band Aantal per doos Aanbevolen tpm
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WSV44E

4,6

44

8,46

30

2000

2500-4500

T-25

WSV51E

4,6

51

8,46

30

2000

2500-4500

T-25

WSV64E

4,6

64

8,46

30

1500

2500

T-25

WSV76E

4,6

76

8,46

30

1000

2500

T-25






Eén BITTX25-bit per doos.

Win tijd, bespaar geld en ontzie uw rug!
Hogere montagesnelheid, constante prestaties en minder
vermoeidheid voor de monteur.
Het Quik Drive-systeem QDPRO76SKE (speciaal gereedschap voor hout) is de ideale keuze om WSVbandschroeven voor houten panelen aan te brengen. Staand schroeven vergemakkelijkt het werk, gaat
vermoeidheid tegen en verbetert de regelmatigheid van de montage.
Het Quik Drive-systeem QDPRO76SKE bestaat uit:
• Gereedschap QDPRO76SKE,
• Verlengstuk voor staand schroeven,
• Etui om de bandschroeven binnen handbereik te houden,
• Versterkte koffer,
• 3 jaar garantie onder voorwaarden (zie strongtie.eu voor meer
informatie).

Bits
Artikelcode
BITTX25-RC3
BITTX25-RC10

Omschrijving
T-25 bits
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Bekijk het verschil in de praktijk
De freesribbels van de WSV-schroeven maken het mogelijk om visueel te controleren of het houten
paneel goed aan de dwarsbalk is bevestigd. Te vast aangedraaide schroeven en handmatig aangebrachte
spijkers zien er daarentegen altijd hetzelfde uit, of ze nu wel of niet goed aan de dwarsbalk zijn bevestigd.
Ontbrekende bevestigingen kunnen leiden tot een buiging van de vloer, waardoor piepende geluiden in
andere delen van de constructie kunnen ontstaan en de belastbaarheid van het diafragma kan afnemen.
Geen visuele aanwijzing
van gemiste dwarsbalk

Houten
OSB-paneel

Visuele bevestiging
van gemiste dwarsbalk

Versus

Houten
OSB-paneel

Dwarsbalk

Luister naar het verschil na verloop van tijd
Piepende geluiden in pas geplaatste vloeren kunnen leiden tot klachten (hoge reis-, arbeids- en
materiaalkosten) en mogelijk uw reputatie aantasten. Wanneer u vloeren met WSV-schroeven bevestigt in
plaats van ze machinaal vast te schroeven of handmatig vast te nagelen, past u de nodige kracht toe om de
dwarsbalken en de fineerplaat (of een andere paneel op houtbasis) met elkaar te verbinden, zodat er geen
kieren ontstaan, de sterkte van de materialen behouden blijft en piepende geluiden dus afnemen.

Houten OSB-paneel

Houten OSB-paneel
Ruimte

Versus

Dwarsbalk
Vloer die machinaal vastgeschroefd of handmatig
vastgenageld is Bij deze bevestigingen kunnen kieren
blijven bestaan of zich na verloop van tijd vormen. De vloer
dreigt dan langs de bevestigingsas van onder naar boven te
bewegen, wat tot piepende geluiden leidt.

SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
4
85400
Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANCE
Tel.: +33 2 51 28 44 00 I commercial@strongtie.com

Geen ruimte

Dwarsbalk
Vloer die met WSV-schroeven is bevestigd
De vloer die met deze schroeven is bevestigd,
wordt omlaag getrokken en dus strak tegen de
dwarsbalk gehouden zonder dat een kier voor
piepende geluiden kan zorgen.
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Dwarsbalk

