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NÅR DET GÆLDER KVALITET
...BONDHUS LEVERER
•
•
•
•

Professionelle værktøjer af høj kvalitet præsterer mere
Præcis maskinbearbejdning for pasform til kærvene
Protanium® stål med patenteret ProGuardTM finish
BONDHUS producerer stærke, langtidsvarende værktøjer
som får jobbet udført
• Skader ikke skruerne

€€€
€
€
€

Sekskant Balldriver®
kærv
kærv

ProHold® Star ProHold®
kærv
kærv

BallStar™ TR Star
kærv
kærv

Star
kærv

Star Plus
kærv

Uovertruffen konstruktion og production
Det hårdeste og stærkeste stål som kan fås
De bedste tolerancer
Den strengeste kvalitetskontrol indenfor værktøjsproduktion
Stor bredde i sortiment og dimensioner
BONDHUS er anerkendt over hele verden for kvalitetsværktøj

LIVSTIDSGARANTI
BONDHUS værktøjer har livstidsgaranti
Ikke alle garantier er ens og garantier i
værktøjsindustrien er ingen undtagelse
•

BONDHUS værktøjer er designet af
værktøjsmagere til hårdt arbejde, til at
spare tid og til at holde

•

Kun BONDHUS
tilbyder uforbeholden
livstidsgaranti

•

USA

• Skruerne afrundes
• Kan ikke fjernes
med et sekskant
værktøj
• Skal bores ud
ved udskiftning

BONDHUS = KVALITET = TILFREDSHED
•
•
•
•
•
•

Made in

• Dårligere værktøjer
spilder tid og penge
• De går i stykker
• De slides for tidligt
• De skader
skruerne

Made in

USA

Made in USA

Wareco International A/S
Islevdalvej 200
2610 Rødovre
Tlf.: 4454 0800
Fax: 4454 0801
Infoareco.dk
www.wareco.dk
©2006 Bondhus Corporation
®Bondhus, Balldriver, Protanium, GorillaGrip,
ProGuard, BriteGuard og GoldGuard er varemærker
i Bondhus organisationen.

FORSKELLIGE
KÆRV
FORMER

FORSKELLIGE
HÅNDTAGSTYPER

Vinkel
op til
25º

Livstidsgaranti

STUBBY

ProHold®
med kugle

Hvis et værktøj går i stykker
eller ikke lever op til dine
forventninger på alle måder,
returnere du simpelthen bare
værktøjet. Vi erstatter det
uden omkostninger.

INNOVATIVE
PRODUKTER

Kort klinge til
trange forhold

ERGONOMISKE
HÅNDTAG
TILPASSET
OPGAVEN

Svejset
håndtag
Forhandler:

NÅR PROFESSIONELLE
KRÆVER DET BEDSTE
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UD AF DENNE VERDEN

Professionel kvalitet • Præcisions maskinbearbejdning

NASA kalder BONDHUS...
Da NASA havde behov for et specielt værktøj til en kritisk reparationsopgave
på den internationale rumstation, ringede de til BONDHUS. Det specielle
værktøj udviklet af BONDHUS og NASA ingeniører blev med succes brugt til
at færdiggøre reparationen på Volatile Organic Analyzer (VOA) i 2005. NASA
opdagede hvad millioner af professionelle værktøjsbrugere over hele verden
allerede ved - BONDHUS værktøjer
fungerer under selv de mest vanskelige forhold. Om det er i rummet eller
på en olieplatform midt i Nordsøen
værktøjet de bruger skal fungere
BONDHUS designer
første gang og hver gang... de har
efter ønske et
specielt værktøj til
ikke mulighed for at gå tilbage efter
NASA
erstatninger.

+OVER HELE
VERDEN
BONDHUS værktøj
er lavet i USA og
anvendes i mere
end 60 lande.

BONDHUS værktøjer virker bedre - holder længere end
konkurrerende værktøjer
• Kærv form med kugle giver overlegent moment
• Ekseptionel høj kvalitet og præcis maskinbearbejdning
betyder:
• Værktøjet passer bedre BONDHUS
kugle
holder længere
• Bedre tolerancer
• Perfekt pasform til kærv
• Kærv slides mindre
• Afskalning og risiko for brud
minimeret
Halsdimension
• Balldriver® værktøjer er nøje
tilpasset til håndtagene for
vedvarende momentkapacitet
1,5 mm. kugle sammenligning
• Optimal arbejdsvinkel op
til 25°

bedste sekskant og stjerne
værktøjer i verden
(og uden for denne)!

• Høj kvalitet alloy stål
• Præcis, unik varmebehandlingsproces
• Usammenlignelig hårdhed, smidighed, kvalitet og
holdbarhed

4 mm. værktøjer

In/lb.

30.51 270

Protanium® stål =
Op til 20% mere moment

29.38 260
28.25 250
27.12 240
25.99 230

STYRKE/
INGEN
SPLINTRING

22.60 200
21.47 190
20.34 180
19.21 170

Protanium®
stål

8650
stål

Chrome
Vanadium

Chrome
Moly

S2

1050
stål

AFFASEDE ENDER
Tolerancen mellem en sekskant nøgle og
skrue skal være højst .0005" eller mindre
på hver side af nøglen

• Dårligere værktøjer splintrer
• Dårligere værktøjer er farlige
• BONDHUS værktøjer er
stærkere - højere moment
• BONDHUS værktøjer splintrer
ikke. Ved brud vil der være
rene brudlinjer
• BONDHUS er det sikrer valg

Affasede
ender

Præcisions
skæring

Grater forhindrer
nøglen i at passe

Op til
61 RC
hårdhed
Tre
RUSTtyper af
BESKYTTELSE beskyttelse

Nøglen glider let i,
når den er affaset

Affasede ender fra BONDHUS
• Let indsætning i kærv
• Skarpe, rene kanter forlænger værktøjetsog kærvens levetid
• Absolut ingen grater
Præcisionsskæring brugt af konkurrenterne
• Upræcis skæring giver grater
• Værktøjet passer ikke i kærven

Sammenlign BONDHUS's værktøjspræcision med
konkurrenternes. Ovenfor eksempler på BONDHUS's
evne til at bearbejde komplicerede, geometriske former.

•

: Overlegen rustbeskyttelse

•

: Ægte 14K guld finish

•

: Blank finish

ProGuardTM Rustbeskyttelse...testet og dokumenteret
ProGuardTM overflade beskyttelse = overlegen beskyttelse
• Op til 5 gange bedre beskyttelse end konkurrenterne
• Modstår fugt og urenheder
• Beskytter værktøjet mod at ruste
• Giver 100% rustbeskyttelse

24.86 220
23.73 210

hed

Diagonaler

Kant skarphed

Konkurrent dårlig
BONDHUS
maskinmaskinaffasning
bearbejdning

HIGH TORQUE STÅL

Ret

BONDHUS producerer
værktøjer med de
mindste tolerancer i
værktøjsindustrien

BONDHUS laver de

Nm

Skarpe,
rene kanter
er vigtige

Er på
alle
te
ubelag r
je
værktø

Sort oxidering = Begrænset beskyttelse
• Finish skaller af
• Vand kan penetrere værktøjet
Krom/Nikkel belægning = delvis beskyttelse
• Skaller af
• Vand trænger ind under belægningen og gør
værktøjet ubeskyttet

ProGuard™
beskyttelse
Sort oxidering

Krom/Nikkel belagt

Fremstillet til at virke…fremstillet til at spare tid…fremstillet til at holde
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