Ketika dibutuhkan kinerja……
Bondhus memberikannya
• Alat-alat profesional bermutu tinggi bekerja dengan lebih
baik
• Ketelitian pembuatan untuk menyesuaikan dengan
percepatan
• Baja protanium putaran tinggi yang hasilnya dipatenkan
dengan nama ProGuardTM
• Bondhus membuat alat yang kuat dan tahan lama untuk
membantu menyelesaikan pekerjaan
• Berhenti mengelupaskan atau menghancurkan pengunci
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• Kepala skrup terkelu
pas dengan keras
• Tidak dapat dilepas
dengan alat segi enam
• Harus di bor keluar dan
dipasang lagi

Bondhus = Kualitas = Kepuasan
•
•
•
•
•
•

Buatan
Amerika

• Peralatan bermutu
rendah menghabiskan
waktu dan uang
• Peralatan bermutu
rendah menghabiskan
waktu dan uang
• Peralatan bermutu
rendah bisa pecah
• Peralatan bermutu rendah
merusak pengunci

Ujung
segi enam

Ujung
bola
Balldriver®

Ujung
ProHold®

Ujung
bintang
ProHold®

Ujung
bintang bola
BallStar™

Ujung
bintang
TR

Ujung
bintang

Berbagai
macam ujung
peralatan

Ujung
bingtang
tambah

Kesempurnaan teknik dan manufaktur
Tersedia baja terkuat dan terkeras
Toleransi paling ketat yang bisa dicapai
Proses kendali mutu yang paling ketat dalam industri
Dimensi sudut yang paling tajam yang pernah ada
Bondhus dikenal di seluruh dunia akan alat-alat yang berkualitas

Garansi seumur hidup
Alat-alat Bondhus memiliki garansi seumur hidup
Tidak semua garansi dibuat sama, juga dalam industri
peralatan
• Alat-alat Bondhus didesain oleh para pembuat
peralatan untuk bekerja dengan keras, menghemat
waktu, dan untuk selamanya
• Hanya Bondhus yang menawarkan garansi
seumur hidup tanpa syarat

Gar ansi
seumur hidup

Berbagai
macam bentuk
pegangan
Sudut
masuk
hingga
25º

Produk-produk
inovatif

Ujung
pegangan
skrup ProHold®

Apabila alat ini pecah atau
gagal memenuhi harapan
Anda, kembalikan saja, maka
kami akan menggantinya
secara gratis..

Pegangan yang
nyaman dan
ekonomis,
disesuaikan dengan mata pisau
dan ujungnya

• Buatan Amerika
Pegangan
dilas
Didistribusikan oleh:
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Lengan yang
pendek dan
gemuk untuk
ruang-ruang
yang sempit

Ketika para
profesional
menginginkan
yang terbaik

Luar angkasa

Kualitas profesional • Ketelitian pembuatan

NASA memanggil Bondhus

Alat-alat Bondhus bekerja lebih baik -- lebih tahan lama
dibandingkan alat-alat merek lain
• Ujung bola memberikan putaran maksimal
• Kualitas tinggi yang luar biasa dalam ketelitian pembuatan
berarti:
• Alat-alat lebih sesuai dan
lebih tahan lama
Ujung bola
• Toleransi lebih ketat
Bondhus
• Sangat sesuai dengan
pengunci
• Kepala pengunci lebih jarang
digunakan
• Mengurangi pengelupasan dan
perusakan
Ukuran leher
• Alat-alat Bondhus dengan teliti
disesuaikan dengan pegangan
untuk kapasitas putarann
Perbandingan ujung bola 1,5 mm
yang konsisten
• Sudut pengerjaan optimal
hingga 25º

Ketika membutuhkan suatu alat pegangan spesial untuk memperbaiki kerusakan
penting yang terjadi di atas Stasiun Ruang Angkasa, NASA memanggil Bondhus.
Alat khusus yang dikembangkan oleh para pekerja Bondhus dan teknisi NASA
tersebut berhasil digunakan untuk menyelesaikan masalah kerusakan pada
unsur pendorong organik yang mudah menguap yang terjadi pada tahun 2005.
NASA menyadari bahwa jutaan pengguna peralatan profesional di seluruh dunia
telah mengetahui bahwa alat-alat
Bondhus bekerja dengan sangat baik,
bahkan dalam situasi yang paling sulit
sekalipun. Baik di luar angkasa maupun
di pengeboran minyak tengah laut,
Bondhus mendesain
alat-alat yang mereka gunakan bisa
suatu alat pegangan
digunakan berkali-kali……..mereka
khusus sesuai
tidak punya waktu untuk kembali dan
pesanan NASA.
mengganti yang baru.

Seluruh
dunia
Alat-alat Bondhus
dibuat di Amerika
dan tersedia di
lebih dari 60

Bondhis membuat alat-alat

negara.

segi enam dan bintang

Bondhus memproduksi
alat-alat dengan toleransi
paling tinggi dalam industri
peralatan

terbaik di seluruh dunia
(dan di luar angkasa)!

Baja putaran tinggi
• Formulasi logam campuran baja yang unik
• Tepat, proses pemanasan optimal
• Kekerasan, penyaluran, kualitas, dan ketahanan yang tidak sesuai

Nm
In/lb.
30.51 270

Alat-alat 4mm – Persediaan putaran menengah

Baja Protanium® =
Putaran lebih banyak 20%

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

Baja
8650
Protanium® minőségű
acél

Króm
vanádium

Króm
molibdén

S2

1050
minőségű
szénacél

Kekuatan
atau tanpa
kerusakan
• Alat-alat bermutu rendah
akan hancur di bawah tekanan
• Alat-alat bermutu rendah
berbahaya
• Alat-alat Bondhus lebih kuat –
lebih banyak putaran
• Alat-alat Bondhus memecah
dengan sempurna – tidak hancur
• Bondhus adalah pilihan yang aman

Kekerasan
hingga lebih
dari 61RC

Ketelitian
Bondhus
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Diagonal
Éles élek

Akhir yang rata
Jarak antara kunci segienam dan skrup yang
dimasukkan kira-kira 0,005’’ atau kurang dari
masing-masing sisi kunci
Ketelitian
Akhir permukaan
pemotongan
yang diratakan
Berhadapan
dengan

Permukaan yang tidak
rata menyebabkan
kunci tidak sesuai

Mesin-mesin
merek lain yang
jelek

Hasonlítsa össze a Bondhus szerszámok precizitását a
versenytársakéval.
A fenti ábrákon drámai példák láthatók arra vonatkozóan,
hogy a Bondhus milyen képességekkel rendelkezik a
bonyolult geometriai formák megmunkálására.

Tiga
Perlindungan jenis
dari korosi perlindungan

Ujung yang
tajam dan
bersih itu
penting

Kunci bisa meluncur masuk
dengan mudah apabila
permukaan diratakan

Akhir permukaan yang diratakan dari Bondhus
• Mudah dimasukkan ke dalam kepala skrup
• Ujung yang bersih dan tajam dapat memperpan
jang umur peralatan dan kepala skrup
• Permukaan yang rata
Keteltian pemotongan yang digunakan oleh para pesaing:
• Pemotongan yang tidak teliti dapat menyebabkan
permukaan yang tidak rata
• Alat-alat tidak sesuai dengan skrup

•

: Perlindungan maksimal dari korosi

•

: Hasil akhir emas murni 14K

•

: Akhir generasi terakhir

Perlindungan ProGuardTM dari korosi…….teruji dan terbukti
Perlindungan ProGuardTM = Perlindungan maksimal
• Hingga 5 kali lebih terlindungi dibandingkan dengan
merek lain
• Mempertahankan kelembapan dan kotoran
• Mencegah karat pada peralatan
• Tersedia pada semua alat-alat standard tanpa lapisan

pada
Tersedia alat
latsemua a npa
ta
standar
lapisan

Perlindungan
ProGuard™

Oksida hitam = Perlindungan terbatas
• Penggunaan akhir terlepas
• Air merembes ke dalam peralatan

Oksida hitam

Pelapisan = Perlindungan cukup
• Lapisan atas terlepas
• Air merembes sehingga alat tidak terlindungi

Dilapisi

Dibuat untuk bekerja…..dibuat untuk menghemat waktu….dibuat untuk selamanya
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