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Kun toiminta ratkaisee…
Bondhus on vastaus
•
•
•
•
•

€€€

Korkealaatuiset ammattityökalut toimivat paremmin
Tarkka koneistus varmistaa sopivuuden ruuviin
Protanium® teräs patentoidulla ProGuardTM viimeistelyllä
Bondhus valmistaa laadukkaita, pitkäikäisiä työkaluja
Estä ruuvien vaurioituminen

€
€
€

Made in

• Ruuvin kannat kuluvat
• Ruuvia ei voi avata
kuusioavaimella
• Vaurioitunut ruuvi pitää
porata auki ja vaihtaa
Hex
Kärki

Bondhus = Laatu = Tyytyväisyys
•
•
•
•
•
•

USA

• Huonolaatuiset
työkalut kuluttavat
aikaa ja rahaa
• Ne särkyvät
• Ne kuluvat nopeammin
• Ne vaurioittavat ruuveja

Balldriver® ProHold®
Star
Kärki
Kärki
ProHold®
Kärki

BallStar™
Kärki

TR Star
Kärki

Star
Kärki

Star Plus
Kärki

Ylivoimaista insinööri – ja valmistusosaamista
Kovin ja vahvin käytettävisssä oleva teräs
Tarkimmat saavutettavissa olevat toleranssit
Teollisuuden tiukimmat laadunvalvontaprosessit
Tarkimmat ristimitat
Bondhus on maailmanlaajuisesti tunnettu laatutyökaluistaan

USEITA
KAHVAVAIHTOEHTOJA

Elinikäinen takuu
Bondhus työkaluilla on elinikäinen takuu
Kaikki takuut eivät ole samanlaisia eikä työkaluteollisuus
ole mikään poikkeus
• Bondhus työkalut on suunniteltu kovaan käyttöön,
säästämään aikaa ja kestämään
• Vain Bondhus tarjoaa käyttäjälleen ehdottoman
elinikäisen takuun
• Made in USA

Kallistus
25º

Elinikäinen
takuu

ProHold®
pitää ruuvin
paikoillaan

Mikäli tämä työkalu särkyy tai
ei täytä odotuksiasi, palauta
se. Me vaihdamme sen
veloituksetta.

INNOVATIIVISIA
TUOTTEITA

STUBBY
lyhyt kärki
ahtaisiin
tiloihin

ERGONOMISET
KAHVAT TERÄN
KOON JA
MUODON
MUKAISESTI

Hitsattu
Kahva
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USEITA
KÄRKIVAIHTOEHTOJA
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Kaukana Maailmastamme

Ammattimaista Laatua • Tarkkuuskoneistus

NASA luottaa BONDHUSIIN...

Bondhus työkalut toimivat paremmin – kestävät kilpailijoita
kauemmin
• Pallokärjet kestävät muita enemmän vääntöä
• Erittäin laadukas tarkkuuskoneistus tarkoittaa:
• Työkalut sopivat ruuviin paremmin – ne kestävät
kauemmin käytössä
BONDHUS
• Tarkemmat toleranssit
PALLOKÄRKI
• Täydellinen yhteensopivuus
ruuvin kannan kanssa
• Ruuvin kanta kuluu
vähemmän
• Ruuvin vioittuminen vähenee
• Balldriver työkalujen kahvat on
suunniteltu niin, että ne ovat
Niskan koko
yhteensopivat ruuvin
vääntökapasiteetin kanssa
• Optimaalinen työskentely
1.5mm Pallokärki vertailu
aina 25º asti

Kun NASA tarvitsi erikoistyökalun kriittiseen korjaukseen
Kansainvälisellä Avaruusasemalla, he ottivat yhteyttä Bonhusiin.
Bondhusin ja NASA:n insinöörien kehittämällä erikoistyökalulla
astronautit onnistuivat korjaamaan Volatile Organic Analyzer:in (VOA)
vuonna 2005. NASA totesi saman minkä jo miljoonat ammattilaiset jo
tiesivät- Bondhus työkalut toimivat
mitä erikoisimmissa kohteissa ja
ympäristössä. Oli kysymyksessä
avaruusasema tai öljynporaustorni
keskellä valtamerta, käytettävien
Bondhus
suunnittelee
työkalujen täytyy toimia heti
erikoistyökalut
ensimmäisellä kerralla…ei ole
NASA:lle
aikaa käydä hakemassa toista.

USA:ssa ja niitä on

Terävät,
puhtaat
reunat ovat
tärkeitä

Sei

näm

Reunan terävyys

ät

Diagonaalit

VIISTETYT PÄÄT
Tila kuusioavaimen ja ruuvin välissä on noin
.0005” tai vähemmän avaimen joka sivulla.
Koneistettu

Viistetyt päät
Vs.

saatavana yli 60
maassa.

Bondhus valmistaa työkalut
tarkimpiin toleransseihin
työkaluteollisuudessa

Bondhus valmistaa
maailman parhaat kuusio –
ja tähtipäiset työkalut

Bondhus
Tarkkuus

(ja maailman ulkopuolella)

Korkealaatuinen
erikoisteräs
• Ainutlaatuinen terässeos
• Tarkka, optimaalinen lämpökarkaisu
• Lyömätön kovuus, venyvyys, laatu ja kestävyys
Nm
In/lb
30.51 270

Protanium® Teräs =
Jopa 20% enemmän
vääntöä

29.38 260
28.25 250

25.99 230
24.86 220
23.73 210
22.60 200
21.47 190
20.34 180
19.21 170

Protanium®
Teräs

8650
Teräs

Chrome
Vanadium

Chrome
Moly

S2

Jopa
61RC
kovuus

RUOSTEENESTO

Kestävä/ei
pirstoudu

27.12 240

1050
Hiiliteräs

• Huonolaatuiset työkalut
pirstoutuvat ylikuormitettuina
• Huonolaatuiset työkalut ovat
vaarallisia
• Bondhus työkalut ovat vahvempia –
enemmän vääntöä
• Bondhus työkalut katkeavat –
eivät pirstoudu
• Bondhus on turvallinen valinta

Kilpailijan
tarkkuus

Vertaa Bondhusin työkalua sen kilpailijaan. Yllä näet
esimerkin Bondhusin mahdollisuudesta koneistaa vaativia
geometrisia muotoja.

Kolme suojaustapaa

4mm Avain – Keskimääräinen vääntövoima

Jäyste estää avaimen tarkan
Viistetty avain sopii
helposti ruuvin kantaan
sopimisen ruuviin

Bondhus avaimissa on viistetty pää
• Sopii helposti ruuvin kantaan
• Terävät puhtaat reunat pidentävät
työkalun ja ruuvin ikää
• Ei jäystettä
Kilpailijoiden koneistamat työkalut
• Epätarkka koneistus jättää jäystettä
• Työkalut eivät sovi ruuviin

•

: Ylivoimainen ruostesuojaus

•

: Aito 14K kultaus

•

: Tulevan sukupolven suojaus

ProGuardTM ruostesuojaus…testattu ja todistettu
ProGuardTM suojaus = Ylivoimainen suojaus
• Jopa 5 kertaa parempi suojaus kuin kilpailijoilla
• Suojaa kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta
• Suojaa työkalua ruosteelta
• Käytetään vakiona kaikissa pinnoittamattomissa työkaluissa

än
Käytetä
kaikissa
vakiona
sa
mattomis
pinnoitta
sa
työkaluis

ProGuard™
suojaus

Musta oksidi = Rajoitettu suojaus
• Pinnoitus kuluu pois
• Päästää veden tunkeutumaan työkaluun

Musta oksidi

Pinnoitus = Heikko suojaus
• Rispaantuu tai kuluu pois
• Päästää veden tunkeutumaan työkaluun

Pinnoitus

Tehty toimimaan…tehty säästämään aikaa..tehty kestämään
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