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KED’ ZÁLEžÍ NA VÝKONE,
BONDHUS HO DODÁ
• Vysoko kvalitné profesionálne náradie slúži lepšie
• Vďaka presnému spracovaniu vojde lepšie do skrutky
• Protanium® oceľ o vysokom krútiacom momente s
patentovaným povrchom ProGuard™
• Bondhus vyrába pevné, trvácne náradie, aby ste mohli
bez problémov dokončiť prácu
• Prestaňte zodierať/ničiť hlavy skrutiek
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BONDHUS = KVALITA = SPOKOJNOST’
•
•
•
•
•
•

Vyrobené
v

• Menej kvalitné
náradie plytvá časom
a peniazmi
• Láme sa
• Predčasne sa
opotrebuje
• Poškodzuje hlavy
skrutiek
• Vážne poškodená
hlava skrutky
• Nedá sa vyskrutkovať
šesťhranným kľúčom
• Musí sa vyvŕtať a
nahradiť

USA

MNOŽSTVO
NÁSADCOV
Šesťhranný Balldriver® Prohold® Star Prohold® BallStarTM TR hviezdicový Hviezdicový Hviezdicový
násadec
násadec násadec
násadec
násadec
násadec
násadec
násadec

Vynikajúca strojárska a výrobná kvalita
Najtvrdšia a najpevnejšia oceľ
Najpresnejšia tolerancia
Najprísnejší kontrolný proces kvality v priemysle
Najostrejšie a najpresnejšie rozmery medzi hranami
Bondhus je uznávaný na celom svete pre svoje kvalitné náradie

MNOŽSTVO
DRUHOV
RÚČOK

DOžIVOTNÁ ZÁRUKA
Náradie Bondhus má doživotnú záruku
Nie všetky záruky sú rovnocenné a priemysel s
náradím nie je žiadnou výnimkou.
•

Náradie Bondhus navrhujú nástrojári tak,
aby tvrdo pracovalo, šetrilo čas a vydržalo

•

Iba Bondhus ponúka bezvýhradnú
doživotnú záruku

•

Vyrobené v USA

Doživotná
záruka

Vstup
pod
uhlom
až 25°

Pridržiavací
násadec na
skrutky
ProHold®

Ak sa tento nástroj zlomí,
alebo akýmkoľvek spôsobom
nesplní vaše očakávania,
jednoducho ho vráťte.
Zadarmo vám
ho vymeníme.

INOVATÍVNE
VÝROBKY

ERGONOMICKÉ
RÚČKY
ÚMERNÉ K
ČEPELIAM A
NÁSADCOM

Zváraná
rúčka
Distribútor:

Váš predajca:

A-Z STROJ s.r.o.
Trenčianska 66, 821 09 Bratislava,
www.a-zstroj.sk tel.: 02 53 412 413,
fax: 02 53 416 586
e-mail: a-zstroj@a-zstroj.sk
©2007 Bondhus Corporation
®Bondhus, Balldriver, Protanium, GorillaGrip, ProGuard, BriteGurad a GoldGuard sú ochranné známky spoločnosti Bondhus Corporation.

SKRÁTENÉ
krátke
rameno do
tesných
priestorov

KEĎ CHCÚ
PROFESIONÁLI TO
NAJLEPŠIE
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MIMO TOHTO SVETA

PROFESIONÁLNA KVALITA •PRESNÉ OBRÁBANIE

NASA volá Bondhus...

Náradie Bondhus pracuje lepšie – vydrží dlhšie ako
konkurenčné náradie
Rov
Ostré, jasné
iny
okraje sú
• Násadce s oblým hrotom dosahujú vynikajúci krútiaci moment
dôležité
• Mimoriadne vysoko kvalitné a presné obrábanie znamená:
• Náradie sedí lepšie – dlhšie vydrží
• Presnejšie tolerancie
OBLÉ UKONČENIE
• Dokonale sadne do skrutky
BONDHUS
• Hlavy skrutiek vykazujú
Uhlopriečky
menšie opotrebenie
Ostrosť okrajov
• Zmenšuje sa zodieranie a
lámavosť
• Náradie Balldriver® sa starostlivo VeľVzdialenosť medzi šesťhranným kľúčom a
spája s rúčkami, aby sa dosiahla kosť
skrutkou, do ktorej sa má vsunúť, je približne
krku
trvalá a vysoká krútiaca kapacita
0,0127 mm alebo menej z každej strany kľúča.
• Optimálny pracovný uhol
Zošikmené
Presné
Porovnanie 1,5 mm oblého ukončenia
až do 25°
konce
rezanie

Keď NASA potrebovala špeciálne ručné náradie na dôležitú opravnú misiu na
palube Medzinárodnej vesmírnej stanice, zavolali Bondhus. Špeciálny nástroj,
ktorý vyvinuli zamestnanci firmy Bondhus a technici z NASA, sa úspešne
použil na dokončenie opravy Analyzátora organických látok (VOA) v roku
2005. NASA zistila to, čo už zistili milióny profesionálov používajúcich ručné
náradie dávno pred ňou –
náradie Bondhus funguje aj v tých
najťažších podmienkach. Či už vo
vesmíre, alebo pri ropných vrtoch
uprostred oceánu. Náradie, ktoré
Bondhus navrhuje
používajú, musí fungovať hneď a
špeciálne ručné
náradie pre NASA
stále… nemajú čas ísť hľadať náhradu.

+NA CELOM
SVETE

podľa požiadavky

Náradie Bondhus je
vyrobené v USA a
dá sa kúpiť vo viac
ako šesťdesiatich
krajinách.

Verzus

Bondhus vyrába náradie v
najpresnejších toleranciách
v priemysle s náradím.

Bondhus vyrába najlepšie
šesťhranné a hviezdicové
náradie na svete
(a mimo tohto sveta)!

Presnosť
Bondhus

VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT OCELE
• Jedinečný vzorec zliatinovej ocele
• Presný, optimalizovaný proces tepelného spracovania
• Bezkonkurenčná tvrdosť, húževnatosť, kvalita a trvanlivosť

Nm

Ln/lb.

4 mm náradie – priemerný krútiaci moment

30.51 270

Oceľ Protanium® =
až o 20 % vyšší krútiaci
moment

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

Oceľ
Protanium®

Oceľ
8650

ZOŠIKMENÉ KONCE

Chróm
vanádium

Chróm
molybdén

S2

1050
uhlíková
oceľ

až do
tvrdosti
61RC

Zlá výroba
konkurencie

OCHRANA PRED
KORÓZIOU

Tri
druhy
ochrany

Keď je kľúč zošikmený,
vkĺzne do skrutky ľahšie

Zošikmené konce od Bondhus
• Ľahké vkladanie do hlavíc skrutiek
• Ostré hladké hrany predlžujú životnosť
náradia a hlavíc skrutiek
• Úplne bez ihiel
Presné rezanie používané konkurenciou
• Nepresný rez vytvára ihly
• Náradie sa nezmestí do skrutky

Porovnajte presnosť náradia Bondhus s presnosťou
náradia ich konkurencie. Na obrázku vyššie je uvedený
pozoruhodný príklad toho, ako je Bondhus schopný
zostrojiť zložité geometrické tvary.

•

: Vynikajúca ochrana pred koróziou
: Pozlátenie zo skutočného 14-karátového zlata

•

: Povrch ďalšej generácie

Ochrana pred koróziou ProGuard™... testovaná a osvedčená

SILA/žIADNE
ÚLOMKY
• Menej kvalitné náradie sa v
strese láme
• Menej kvalitné náradie je
nebezpečné
• Náradie Bondhus je silnejšie –
väčší krútiaci moment
• Náradie Bondhus sa zlomí bez
vytvárania úlomkov
• Bondhus je bezpečná voľba

Ihly znemožňujú kľúčom
presné dosadnutie

né na
Dostup
h
všetkýc
rdných
štanda
ch
vovaný
nepoko
ch
náradia

Ochrana ProGuardTM = Dokonalá ochrana
• Až 5-krát lepšia ochrana ako u konkurencie
• Odoláva vlhkosti a nečistotám
• Chráni náradie pred hrdzou
• Dostupné na všetkých štandardných
nepokovovaných náradiach

ProGuard™
Ochrana

Čierny oxid = Obmedzená ochrana
• Povlak sa zodiera
• Voda môže preniknúť do náradia

Čierny oxid

Pokovovanie = Malá ochrana
• Olupuje sa alebo sa zodiera
• Voda môže vsiaknuť a náradie ostane bez
ochrany

Pokovovanie

Skonštruované na prácu... skonštruované na šetrenie času... skonštruované tak, aby vydržalo
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