Όταν η απόδοση μετράει ..η
Bondhus την προσφέρει
• Τα υψηλής ποιότητας επαγγελματικά εργαλεία αποδίδουν
καλύτερα
• Ακριβής προσαρμογή με το εργαλείο σύσφιξης
• Χάλυβας υψηλής ροπής Protanium® με πατενταρισμένο
φινίρισμα ProGuardTM
• Η Bondhus κατασκευάζει ανθεκτικά εργαλεία μεγάλης
διάρκειας ζωής που κάνουν τη δουλειά τους
• Σταματήστε να προκαλείτε γδαρσίματα και να
καταστρέφετε τα εργαλεία σύσφιξης
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• Κεφαλή βίδας σοβαρά
γδαρµένη
• Δεν µπορεί να
αφαιρεθεί µε εξαγωνικό
εργαλείο
• Πρέπει να τρυπηθεί
και να αντικατασταθεί

Bondhus = Ποιότητα = Ικανοποίηση
•
•
•
•
•
•

Made in

• Τα κατώτερης
ποιότητας εργαλεία
είναι σπατάλη χρόνου
και χρηµάτων
• Σπάνε
• Φθείρονται πρώιµα
• Προκαλούν ζηµιά στις
βίδες σύσφιξης
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Μηχανική και κατασκευαστική υπεροχή
Ο σκληρότερος και ανθεκτικότερος χάλυβας που υπάρχει
Οι μικρότερες εφικτές ανοχές
Η πλέον σχολαστική διαδικασία ελέγχου ποιότητας στη βιομηχανία
Οι πλέον ακριβείς διαστάσεις από γωνία σε γωνία στην αγορά
Η Bondhus αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο για τα εργαλεία ποιότητάς της

Εγγύηση εφ' όρου ζωής
Τα εργαλεία της Bondhus έχουν εγγύηση εφ' όρου ζωής
Δεν είναι όλες οι εγγυήσεις ισότιμες και η βιομηχανία
εργαλείων δεν αποτελεί εξαίρεση.
• Τα εργαλεία Bondhus είναι σχεδιασμένα από
κατασκευαστές εργαλείων για σκληρή εργασία,
εξοικονόμηση χρόνου και διάρκεια ζωής
•

Μόνο η Bondhus προσφέρει άνευ όρων εγγύηση
εφ' όρου ζωής

•

Κατασκευάζονται στις Η.Π.Α.
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Εάν το παρόν εργαλείο σπάσει
ή δεν ανταποκριθεί στις
προσδοκίες σας για
οποιονδήποτε λόγο, απλά
επιστρέψτε το. Θα το
αντικαταστήσουμε δωρεάν.
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+Παγκοσμίως
Τα εργαλεία
Bondhus

Ακόμα και έξω απ' αυτό τον κόσμο

Επαγγελματική ποιότητα • Λεπτομερής επεξεργασία

Η NASA καλεί την Bondhus…

Τα εργαλεία της Bondhus λειτουργούν καλύτερα - διαρκούν
περισσότερο από τα ανταγωνιστικά εργαλεία
• Τα σφαιρικά άκρα επιτυγχάνουν ανώτερη δύναμη στρέψης
• Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα επεξεργασίας κατά την
παραγωγή σημαίνει:
• Τα εργαλεία προσαρμόζονται
ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΚΡΟ
καλύτερα - διαρκούν
ΤΗΣ BONDHUS
περισσότερο
• Μικρότερες ανοχές
• Τέλεια προσαρμογή του
κλειδιού στην εφαρμογή της
βίδας
• Οι ακμές της κεφαλής της
Μέγεθος αυχένα
βίδας έχουν λιγότερη φθορά
• Μειώνεται το γδάρσιμο και
οι θραύσεις
• Τα εργαλεία Balldriver® είναι
Σύγκριση σφαιρικού άκρου 1,5 mm
προσεκτικά ταιριασμένα με
τις χειρολαβές ώστε να
παρέχουν συνεχώς σταθερή
ροπή
• Μέγιστη γωνία εργασίας
έως και 25°

Όταν η NASA χρειάστηκε ένα ειδικό εργαλείο χειρός για μια κρίσιμη αποστολή
επισκευής στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κάλεσαν τη Bondhus. Το ειδικό
εργαλείο που αναπτύχθηκε από τους υπαλλήλους της Bondhus και τους
μηχανικούς της NASA χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για την ολοκλήρωση της
επισκευής του ασταθούς οργανικού αναλυτή (Volatile Organic Analyzer - VOA)
το 2005. Η NASA ανακάλυψε αυτό που εκατομμύρια χρήστες εργαλείων σε όλο
τον κόσμο ήδη ήξεραν Τα εργαλεία της Bondhus λειτουργούν
ακόμα και στις πιο δύσκολες
περιστάσεις. Είτε στο διάστημα, είτε σε
πετρελαιοπηγή στη μέση του ωκεανού,
Η Bondhus σχεδίασε
τα εργαλεία που χρησιμοποιούν πρέπει
ένα ειδικό εργαλείο
να λειτουργήσουν την πρώτη φορά και
για τη NASA κατά
κάθε φορά... δεν υπάρχει χρόνος
παραγγελία
επιστροφής για αντικατάσταση.

κατασκευάζονται
στις Η.Π.Α. και
διατίθενται σε

Η Bondhus κατασκευάζει

περισσότερες από

τα καλύτερα εξαγωνικά και

εξήντα χώρες.

ΤΟΡΞ εργαλεία στον
κόσμο (και έξω απ' αυτό
τον κόσμο)!

Ατσάλι υψηλής αντίστασης
στη στρέψη
• Μοναδική σύνθεση κράματος χάλυβα
• Ακριβής, βελτιστοποιημένη θερμική επεξεργασία
• Απαράμιλλη σκληρότητα, ποιότητα και αντοχή στη στρέψη
Nm

In/lb.

Εργαλεία 4 mm - Μέση τιμή στρέψης

30.51 270

Χάλυβας Protanium® =
Έως 20% μεγαλύτερη
ροπή στρέψης

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

σκληρότητα

Χάλυβας Χάλυβας
Protanium® 8650

Χάλυβας
χάλυβας μολυβδαινίου
- χρωμίου

Χρωμιοβαναδιούχος

S2

Χάλυβας
άνθρακα
1050

Αντοχή /
όχι θραύση
• Τα κατώτερης ποιότητας
εργαλεία σπάνε σε καταπονήσεις
• Τα κατώτερης ποιότητας εργαλεία
είναι επικίνδυνα
• Τα εργαλεία της Bondhus είναι πιο
δυνατά - με μεγαλύτερη αντίσταση
στη στρέψη
• Τα εργαλεία της Bondhus σπάνε
ακέραια - δεν θρυμματίζονται
• Η Bondhus είναι η ασφαλής επιλογή

έως
61 RC

Η Bondhus κατασκευάζει
εργαλεία με τις υψηλότερες
Κακή
Ακρίβεια
κατεργασία του
Bondhus
ανοχές στη βιομηχανία
ανταγωνιστή
εργαλείων.
Συγκρίνετε την ακρίβεια των εργαλείων Bondhus με αυτά
των ανταγωνιστών της.
Παραπάνω παρουσιάζονται ακραία παραδείγματα της
δυνατότητας που έχει η Bondhus στη διαμόρφωση
περίπλοκων γεωμετρικών σχημάτων.

Τρεις
ΑΝΤΙΔΙΑτύποι
ΒΡΩΤΙΚΗ προστασίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα ακριβή,
καθαρά
άκρα, είναι
σημαντικά

Επ
επι ίπεδε
φάν ς
ειες

Διαγώνιες
επιφάνειες

Ακρίβεια άκρου

ΑΚΡΗ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
Το διάκενο μεταξύ ενός εξαγωνικού κλειδιού και
της βίδας στην οποία εισάγεται είναι περίπου
0,00127 cm (0,0005") ή μικρότερο σε κάθε
πλευρά του κλειδιού.
Κοπή
ακριβείας

Άκρων με
Έναντι σπαστή γωνία

Το κεφάλωμα αποτρέπει την Το κλειδί γλιστρά εύκολα
προσαρμογή του κλειδιού όταν έχει σπαστή γωνία

Άκρα με σπαστή γωνία από τη Bondhus
• Εύκολη εισαγωγή στις κεφαλές βιδών
• Ακριβή, καθαρά άκρα επεκτείνουν τη
διάρκεια ζωής του εργαλείου και της βίδας
• Καθόλου κεφαλώματα
Κοπή ακριβείας που χρησιμοποιείται από
ανταγωνιστές
• Μη ακριβής κοπή δημιουργεί κεφαλώματα

•

: Εξαιρετική προστασία από διάβρωση

•

: Πραγματικό φινίρισμα χρυσού 14Κ

•

: Φινίρισμα επόμενης γενιάς

Αντιδιαβρωτική προστασία ProGuardTM...δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη
Προστασία ProGuardTM = Εξαιρετική προστασία

αι σε
Διατίθετ
οινά μη
όλα τα κ ένα
μμ
επικαλυ
εργαλεία

• Έως 5 φορές περισσότερη προστασία από τους ανταγωνιστές
• Αντίσταση στην υγρασία και μολυσματικές ουσίες
• Προστατεύει τα εργαλεία από σκουριά
• Διατίθεται σε όλα τα κοινά μη επικαλυμμένα εργαλεία

Προστασία
ProGuard™

Επιφανειακή χημική βαφή = Περιορισμένη προστασία

Χημικά
μαυρισμένο

• Το φινίρισμα φθείρεται
• Επιτρέπει στην υγρασία να διαβρώσει το εργαλείο

Ψυχρό Γαλβάνισμα = Μερική προστασία
• Ξεφλουδίζει ή φθείρεται
• Επιτρέπει στην υγρασία να διαβρώσει το εργαλείο,
αφήνοντάς το απροστάτευτο

Γαλβανιζέ

Κατασκευασμένα για να λειτουργούν...κατασκευασμένα για εξοικονόμηση χρόνου...
κατασκευασμένα για να διαρκέσουν
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