
סדרה 6 - קידוח עליון

20 מ"מ) ועם זאת בעל כושר תפיסה חזק. (קוטר קידוח בזכות שימוש בחומר גלם איכותי המחבר מאופיין במראה עדין

יתרונות מחברים סדרה 6:
 

2 חלקים בלבד
קלים להרכבה

הרכבה ללא כלים (אקספנדו)
אפשרות להרכבה ופירוק חוזרים

פרטים נוספים בעמ' 42-43

חדש - מחברי טיטוס
טיטוס הינה מהחברות המובילות בעולם בפיתוח וייצור מחברי ארונות חדשניים. הפילוסופיה של חברת טיטוס היא לספק מוצרים 
איכותיים, הוזלת עלויות הייצור וההרכבה ושיפור גורם הנגישות ללקוח ע"י הפחתת מספר הפעולות הנדרשות להשלמת חיבור 

יציב.
פילוסופיה זו הובילה לפיתוח מחבר בטכנולוגיית האקספנדו - מחברים בהרכבה מהירה בלחיצה ידנית בלבד

מק"ט 6455

מחבר 2 קידוחים, פלסטיק או    
מתכת בציפוי ניקל יוקרתי.

הרכבה בשיטת האקספנדו       
(לחיצה ידנית) ללא צורך בכלים

קוטר קידוח 10+20 מ"מ

מק"ט 6406

בורג יורו
בעלי הברגה כפולה לתפיסה מהירה ללוח

בעלי נקודת עצירה למניעת התחפרות        
הבורג בעץ

מק"ט 6477

מחבר חדש המאפשר שילוב 
   של פרופילי מתכת עגולים או

   מרובעים עם משטחי עץ.

אפשרות למגוון עיצובים.

חדש מחבר בין פרופיל לעץ

מק"ט 6431

מחבר פלסטיק בשיטת האקספנדו: 
  (הרכבה בלחיצה ידנית ללא צורך          

בכלים)

קוטר קידוח 20 מ"מ

מק"ט 6410 מק"ט 6408

פין אקספנדו
הרכבה ע"י לחיצה ידנית ללא כלים

אפשרות לפירוק חוזר
אפשרות לבחירת 2 סוגיםבהתאמה 

לסיסטם הקידוח:
1. פין אקספנדו קידוח 5
2. פין אקספנדו קידוח 8
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סדרה 5 - קידוח אופקי

ראש המחבר עשוי מתכת איכותית
בציפוי ניקל בעל ראש שמתאים

לכל סוגי הברגים.

 

יתרונות מחברים סדרות 5:

2 חלקים בלבד
קלים להרכבה

הרכבה ללא כלים (אקספנדו) בלחיצה ידנית בלבד
(TL2) אינו מצריך דיוק מירבי בקידוח

אפשרות להרכבה ופירוק חוזרים

5503 מק"ט

פרטים נוספים בעמ' 40-41

חדש - מחברי טיטוס

 

 

ראש המחבר:
מבנה מיוחד של הראש 
יוצר חלוקת עומס בזמן 

נעילת המחבר ומונע את 
שבירתו.

פין מתכת אקספנדו 
חזק במיוחד

TL2 פין אקספנדו קוויק פיט
אינו מצריך דיוק מירבי בקידוח

מרחק קידוח 33-37 מ"מ

מק"ט 5360

ראש המחבר

Klix

בעל פטנט Klix למניעת השתחררות:
מערכת נעילה לחיבור עמיד בפני רעידות 
בין הפין לראש המחבר. על ראש הפין יש 
כדוריות אשר נכנסות לגומחות הנמצאות 

בתוך ראש המחבר.

AM קוויק-פיט

TL2 קוויק-פיט

מק"ט 5534

בורג יורו
בעל הברגה כפולה לתפיסה מהירה ללוח

בעל נקודת עצירה למניעת התחפרות        
הבורג בעץ

מחבר חדש המאפשר שילוב 
   של פרופילי מתכת עגולים או

   מרובעים עם משטחי עץ.

הרכבה בלחיצת יד בלבד       
(אקספנדו)

מק"ט 5414אפשרות למגוון עיצובים.

חדשמחבר בין פרופיל לעץ
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