Pokud potřebujete výkon...
berte Bondhus
• Vysoce kvalitní profesionální nářadí funguje lépe
• Přesně obrobený nástroj lépe sedí v montážním prvku
• Ocel Protanium® s patentovanou povrchovou úpravou
ProGuardTM
• Společnost Bondhus vyrábí odolné nástroje s dlouhou
životností
• Už žádné stržené/zničené montážní prvky
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• Nekvalitní nástroje
znamenají časové i
finanční ztráty
• Lámou se
• Předčasně se opotřebí
• Poškozují montážní
prvky
• Těžce stržená hlava
šroubu
• Nelze povolit hex
bitem
• Je nutno odvrtat a
vyměnit

Bondhus = Kvalita = Spokojenost
•
•
•
•
•
•
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Vynikající úroveň konstrukce i výroby
Nejpevnější a nejhouževnatější ocel
Nejpřesnější dosažitelné tolerance
Nejnáročnější kontrola jakosti v oboru
Nejpřesnější vyrobitelné rozměry přes hrany
Společnost Bondhus je celosvětově uznávaným výrobcem kvalitních nástrojů

Doživotní záruka
Nástroje Bondhus mají doživotní záruku
Všechny záruky nejsou stejné a obor výroby
nástrojů není výjimkou.
• Nářadí Bondhus je určeno k náročnému použití,
šetří čas a vydrží
• Jen společnost Bondhus nabízí ničím nepodmíněnou
doživotní záruku
• Vyrobeno v USA
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ProHold®
pro držení
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Pokud se nástroj zlomí
nebo vám z jiného důvodu
nevyhovuje, vraťte nám
jej. Zdarma jej
vyměníme.

INOVOVANÉ
PRODUKTY

STUBBY
zkrácené
rameno pro
těsné
prostory

ERGONOMICKÉ
RUKOJETI
VELIKOSTÍ
ODPOVÍDAJÍCÍ
ČEPELI

Svařovaná
rukojeť
D. A. T, spol. s r. o.
Hrubého 3
61200 Brno
Česká Republika
Tel./fax: 541 214 831, 549 211 107
E-mail: dat@brn.czn.cz
Web: www.d-a-t.cz

Distribuuje:

©2007 Bondhus Corporation
Bondhus, Balldriver, Protanium, GorillaGrip, ProGuard, BriteGuard a GoldGuard jsou obchodní známky Bondhus Corporation.

RŮZNÉ
NÁSTROJOVÉ
PROFILY

KDYŽ
PROFESIONÁLOVÉ
CHTĚJÍ TO NEJLEPŠÍ

Z jiného světa

Profesionální kvalita • Přesné obrábění

NASA přizvala ke spolupráci Bondhus

Nářadí Bondhus funguje lépe - vydrží déle než konkurenční
nářadí
• Kulové konce čepelí přenášejí skvěle kroutící moment
• Přínosy velmi přesné výroby:
• Nářadí lépe dosedne - déle vydrží
• Malé tolerance
• Dokonalý kontakt s hlavou
BONDHUS KULATÉ
šroubu
ZAKONČENÍ
• Nižší opotřebení hlav šroubů
• Omezení strhávání hran a
zalomení
• Nástroje Balldriver® jsou přesně
sladěny s rukojeťmi v zájmu
konzistentního kroutícího
Velikost krčku
momentu
• Optimální pracovní úhel
až do 25°

Když NASA potřebovala speciální nástroj pro kriticky důležitou opravu na
palubě mezinárodní kosmické stanice, přizvala ke spolupráci Bondhus.
Speciální nástroj vyvinutý pracovníky Bondhus a NASA byl v roce 2005
úspěšně využit k opravě analyzátoru těkavých organických látek (VOA).
NASA tak zjistila to, co miliony profesionálních uživatelů nářadí na celém
světě již dávno vědí...
Nástroje Bondhus fungují i za
nejnáročnějších podmínek. Ve vesmíru nebo na ropné plošině uprostřed
oceánu musí nářadí fungovat
napoprvé a spolehlivě... nemůžete se
Společnost Bondhus
vracet pro náhradní.

+Na
celém
světě

navrhla speciální
nástroj dle požadavků
NASA

Ostré,
čisté
hrany jsou
důležité
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Ostrost břitu

ZKOSENÉ KONCE
Vůle mezi hex klíčem a šroubem, do něhož je
zasunut, je menší než 0,01 mm na každé
straně klíče
Přesný
řez

Porovnání kulových zakončení 1,5 mm

versus

Zkosené
konce

Nářadí Bondhus je
vyráběno v USA a
prodává se ve více
než 60 zemích.

Společnost Bondhus
Společnost Bondhus vyrábí
nástroje s nejmenšími
tolerancemi v oboru.

vyrábí nejlepší nářadí s
hex a star profily na světě
(a nejen na světě)!

Nm
In/lb.
30.51 270

Nástroje 4 mm – průměrná pevnost v krutu

Ocel Protanium® =
až o 20 % vyšší pevnost
v krutu

29.38 260
28.25 250
27.12 240
25.99 230
24.86 220
23.73 210
22.60 200
21.47 190
20.34 180
19.21 170

Ocel
Protanium®

Ocel
8650

ChromChromvanadiová molybdenová
ocel
ocel

S2

Uhlíkatá
ocel
1050

61 HRc

OCHRANA
PROTI
KOROZI

Tři typy
ochrany

Zkosený konec klíče
se snadno zasouvá

Zkosené konce firmy Bondhus
• Snadné zasouvání do hlav šroubů
• Ostré a čisté hrany prodlužují
životnost nástroje i hlav šroubů
• Absolutně bez otřepů
Obrábění využívané konkurencí
• Nepřesné obrábění vede ke vzniku otřepů
• Nářadí nesedí v hlavě šroubu

do
tvrdosti
•

: Skvělá ochrana proti korozi

•

: Skutečné 14-ti karátové pozlacení

•

: Povrchová úprava nové generace

Ochrana proti korozi ProGuardTM… ověřená a testovaná

Pevné,
netříští se
• Nekvalitní nářadí se při
zatížení tříští
• Nekvalitní nářadí je nebezpečné
• Nářadí Bondhus je pevnější - vyšší
pevnost v krutu
• Nářadí Bondhus se láme čistě netříští se
• Nářadí Bondhus je bezpečnou volbou

Otřep brání
zasunutí klíče

Nedokonalé
obrobení u
konkurence

Porovnejte přesnost nářadí Bondhus s konkurencí.
Výše uvedené obrázky zachycují, jak neuvěřitelně složité
geometrické tvary dokáže společnost Bondhus obrábět.

Ocel s vysokou pevností v krutu
• Jedinečné složení legované oceli
• Přesné, optimalizované tepelné zušlechtění
• Dříve nedosažitelná tvrdost, kujnost, kvalita a trvanlivost

Přesnost
Bondhus

Ochrana proti korozi ProGuardTM = Dokonalá ochrana

• Až 5krát lepší ochrana než u konkurence
• Odolává vlhkosti a nečistotám
• Brání rezivění nářadí
• K dispozici u všech nepokovených dílů

ozici
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Brynýrování = Omezená ochrana
• Povrchová úprava se stírá
• Voda se může dostat ke kovu
Pokovování = Částečná ochrana
• Olupuje se nebo se otřepí
• Voda se může dostat pod vrstvu, kov není
chráněn

Fungují... šetří čas... vydrží

Ochrana
ProGuard™
Brynýr

Pokovování
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