Wanneer het echt gaat om efficiëntie
… kan je op Bondhus rekenen
• Sleutels van superieure kwaliteit werken gemakkelijker
• Minutieus machinaal afgesneden voor een optimale
invoeging in de schroef
• Protanium® staal met hoge torsiegraad en gepatenteerde
ProGuardTM finish
• Bondhus maakt uiterst sterke sleutels met een lange
levensduur
• Voorkom voortijdige slijtage van schroeven
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Made in

• Inferieure sleutels
verspillen tijd en geld
• Ze breken af
• Ze slijten vroegtijdig af
• Ze verslijten
schroeven

USA

• Sterk afgesleten
schroeven
• Kunnen niet meer
verwijderd worden
met inbussleutel
• moet uitgeboord
worden en vervangen
Zeskant

Bondhus = kwaliteit = tevredenheid
•
•
•
•
•
•

Balldriver®
kogelkop

ProHold®
Star
BallStar™
Tip
ProHold® Tip
Tip

Star
TR

Star

Star Plus

Engineering en vervaardiging van superieure inbussleutels
Het hardste en stevigste staal op de markt
De strengst bereikbare toleranties
De strengste kwaliteitscontrole die er bestaat
Het ruimste aanbod aan diameters en modellen
Bondhus wordt wereldwijd erkend voor zijn buitengewone kwaliteit

Levenslange garantie
Bondhus sleutels hebben een levenslange garantie
Niet alle garanties zijn echter fair…
de gereedschapsmarkt vormt hier zeker
geen uitzondering op
•

Bondhus sleutels zijn ontwikkeld voor en door
werkmannen om zwaar werk te verrichten,
tijd uit te sparen en lang mee te gaan.

•

Enkel BONDHUS biedt een onvoorwaardelijke
garantie aan.

Levenslange
garantie

EEN
AANZIENLIJKE
HOEVEELHEID
HANDGREPEN
Invoerhoek
tot
25º

INNOVATIEVE
PRODUCTEN

ProHold® Tip
Schroefhouder

Indien een Bondhus
sleutel afbreekt of
niet voldoet aan uw
verwachtingen, stuur hem terug.
We vervangen hem zonder
extra kosten aan
te rekenen.

STUBBY
voor
toepassingen
in smalle
ruimten

EEN
ERGONOMISCHE
GRIP
AFHANKELIJK
VAN DIAMETER
EN PROFIEL

Gelast
handvat
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Tot in de ruimte …

Professionele kwaliteit • Extreme nauwkeurigheid in de productie

NASA VRAAGT BONDHUS OM HULP ...

Bondhus sleutels werken beter en gaan langer mee dan om
het even welk ander merk
• Sleutels met kogelkop bereiken een hogere torsiegraad
• Een buitengewoon precieze productie vertaalt zich in:
• Sleutels die beter passen en langer meegaan
• Nauwere toleranties
BONDHUS
• Sleutels die perfect passen in
KOGELKOP
de schroeven
• Schroeven die minder snel
verslijten
• Het afslijten of afbreken van
de sleutels wordt drastisch
Halsdiameter
verminderd
®
• Balldriver sleutels worden
specifiek aangepast aan
1,5 mm kogelkop vergelijking
de juiste handgreep
voor een optimale
torsiecapaciteit
• Optimale werking tot
hoek van 25°.

Wanneer de ingenieurs van de NASA voor een kritische missie in de ruimte een
speciaal gereedschap nodig hadden, deden ze beroep op Bondhus. In samenwerking
met de NASA ontwikkelde Bondhus een uiterst precieze inbussleutel, dat in 2005
diende voor de herstelling van de Volatile Organic Analyzer (VOA) aan boord van het
Internationaal Ruimteschip. De NASA ontdekte zo wat miljoenen gereedschapsgebruikers over de hele wereld al lang
wisten – dat de Bondhus sleutels zelfs in
de meest extreme omstandigheden
perfect werken. Is het nu in de ruimte of
op een boorplatform op zee … de sleutels
Op aanvraag van de
NASA ontwikkelde
moeten 100 % perfect en secuur werken
Bondhus een uiterst
en voldoen aan de hoogste verwachtprecieze inbussleutel
ingen, dit van bij het eerste gebruik.

…en over
heel de
wereld
Bondhus
sleutels worden
vervaardigd in de
Verenigde Staten

Bondhus vervaardigt de

en verdeeld in

meest secure en efficiënte

meer dan zestig

inbussleutels ter wereld …

landen.

en zelf daarbuiten!

Bondhus sleutels
worden vervaardigd
met oog voor elk detail.

Staal met een hoge torsiegraad
• Een unieke staallegering
• Precieze en geoptimiseerde behandeling
• Ongeëvenaarde hardheid, duurzaamheid en kwaliteit

Nm

In/lb.

4 mm sleutels – gemiddelde torsiegraad

Sterkte
zonder
versplintering

30.51 270

Protanium® Staal =
tot 20% meer torsie

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

Een
hardheidsgraad tot
61RC

Protanium®
Staal

8650
Staal

Chroom
Vanadium

Chroom
Moly

S2

1050
carbon staal

• Sleutels van minderwaardige
kwaliteit versplinteren onder te
hoge druk
• Sleutels van minderwaardige
kwaliteit zijn gevaarlijk
• Bondhus sleutels zijn
sterker – meer torsie
• Bondhus sleutels breken proper
af zonder te versplinteren
• Bondhus kiezen, is kiezen voor veiligheid

Bondhus
afwerking

n

Diagonalen

Hoekscherpte

BRAAMVRIJ AFGESCHUINDE
UITEINDEN
De speling tussen de inbussleutel en de
schroef is ongeveer .0005” of minder aan
ieder uiteinde van de sleutel.
Precieze
afsnijding

Afgeschuinde
braamvrije
uiteinden
Versus

Bramen zorgen ervoor dat
de sleutel niet perfect past

Minderwaardige
Inbussleutel van
concurrentie

Sleutels passen beter wanneer
ze lichtjes afgeschuind zijn

Afgeschuinde uiteinden van BONDHUS sleutels

• Gemakkelijke invoeging in schroef
• Scherpe, proper afgelijnde hoeken verlengen
de levensduur van de sleutel en de schroef
• Volledig braamvrij

Vergelijk de nauwkeurigheid waarmee Bondhus sleutels
worden vervaardigd met dat van de concurrentie.
Bovenstaande voorbeelden zijn perfecte illustraties die
weergeven hoe goed Bondhus het productieproces
beheerst, … met oog voor elk detail.

Drie
BESCHERMING
types
TEGEN ROEST bescherming

Vla
kte

Scherpe,
proper
afgelijnde
hoeken zijn
uiterst
belangrijk

Detailzicht van afgesneden sleutels bij de concurrentie

• Het onscherp afsnijden zorgt voor bramen
• Sleutels passen niet (optimaal) in schroeven

•

: Superieure corrosiebescherming

•

: 14K gouden finish

•

: Next generation finish

ProGuardTM Corrosie bescherming ...getest en bewezen
ProGuardTM protection = Superieure bescherming

baar op
Beschik
daard
alle stan
sleutels

• Tot vijf keer meer bescherming tegen roest dan
concurrerende merken
• Weerstaat uitwendige corroderende aanvallen
• Beschermt sleutels tegen roest
• Standaard beschikbaar op alle sleutels zonder speciale coating

ProGuard™
bescherming

Black oxide = beperkte bescherming

Black oxide

• Finish zwakt af met de tijd
• Water en vocht dringt door in sleutel

Gechromeerde of vergulde sleutels = meer bescherming
• Verzwakt
• Zorgt ervoor dat water kan indringen en verzwakt
de sleutel

Gechromeerd
of verguld

Gemaakt om te werken...levenslang mee te gaan...en om tijd uit te sparen
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