När kvalitet efterfrågas
… Bondhus levererar
•
•
•
•

Hög kvalitativa professionella verktyg fungerar bättre
Snäva toleranser passar bättre i skruven
Protanium® stål med patenterad ProGuard finish
Bondhus gör starka verktyg med lång livslängd för att
få jobbet gjort
• Skadar ej skruvarna, ingen runddragning
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Made in

• Dåliga verktyg äter
tid och pengar
• De går sönder
• De fungerar dåligt
• De förstör skruvar

USA

• Skruvgreppet
runddras
• Kan sedan inte
lossas med
insexverktyg
• Måste borras ut
och ersättas
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Konstruktion och tillverkning oöverträffad
Det hårdaste och starkaste stålet används
De snävaste toleranserna
Den bästa produktionskontrollen i tillverkningen
Alla tänkbara dimensioner kan levereras
Bondhus är känt över hela världen för kvalitetsverktyg

OLIKA
HANDTAGSTYPER

LIVSTIDSGARANTI
Bondhus verktyg har livstidsgaranti
Inte alla garanterar detta och verktygstillverkare
är inget undantag
•

Bondhus verktyg är designade av
verktygsmakare för hårt arbete, spara tid
och hålla länge

•

Endast Bondhus lämnar
full garanti utan
begränsningar

•

Made in USA

Made in

USA

LIVSTIDSGARANTI

Kan
vinklas I
skruven
upp till
25º

INNOVATIVA
PRODUKTER

ProHold®
håller skruven
I ett säkert grepp

Om ett Bondhusverktyg går
sönder eller inte lever upp till
alla förväntningar,
returnera det.
Bondhus ersätter det
utan kostnad.

STUBBY,
avkortad
vinkel för
ökad
åtkomlighet
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Utanför jorden

Professional kvalitét • Precisions-dimensionering

NASA kontaktar Bondhus...
När NASA behöver speciella handverktyg för kritiska serviceområden ombord
på International Space Station, då kontaktar man Bondhus. Ett specialverktyg
utvecklat av Bondhus tillsammans med NASA-ingenjörer var använt för
reparartionsarbeten av Volate Organic Analyzer (VOA) under 2005. NASA
valde vad millioner profesionella användare redan vet. Bondhus verktyg
fungerar I de svåraste situationer.
Om det är i rymden, på oljeriggar,
i industrin osv. Verktygen fungerar
hela tiden och ingen tid blir förspilld
när svåra servicearbeten måste
Bondhus designar
genomföras.
speciella handverktyg

+Hela
världen
Bondhus verktyg

för NASA på förfrågan

Bondhus verktyg fungerar bättre - håller längre än
konkurrerande verktyg
• Bondhuskulan ger oöverträffat moment
• Exceptionell hög kvalitet och precisions-dimensionering:
• Verktyget passar bättre - håller längre
• Snäva toleranser
BONDHUS
• Perfekt passform I skruven
med kula
• Skruvhuvudet skadas inte
• Splittring och brått är reducerat
• Balldriver® verktygen har
handtagsdimensioner som är
anpassade för resp. moment
• Optimal arbetsvinkel upp till 25°
Nackdimension

tillverkas I USA

Skarp, ren
kant är
viktigt

Bondhus tillverkar de
torxverktygen i världen

Bondhus
profil maskinbearbetad

(och utanför)

Anpassningen mellan insexverktyget och
skruven är ca 0,01 mm eller mindre på varje
sida av nyckeln.
PrecisionsAvgradning
klippning Jämförelse

• Unik stål-formula
• Precis, optimerad härdningsprocess
• Oöverträffad hårdhet I kombination med elastisitet
och hållbarhet

Upp till
61RC
hårdhet

ROSTSKYDD

4 mm Verktyg - medelvärde moment

30.51 270

Protanium® stål =
upp till 20% högre moment

29.38 260
28.25 250
27.12 240
25.99 230

Hållfast,
ingen
splittring

22.60 200
21.47 190
20.34 180
19.21 170

Protanium®
Stål

8650
Stål

Chrome
Vanadium

Chrome
Moly

S2

1050
kålstål

• Konkurrerande verktyg splittras
• Konkurrerande verktyg kan
förorsaka skador
• Bondhus verktyg är starkare högre moment
• Bondhus verktyg får ett rent
brott - ingen splittring
• Bondhus är det säkra valet

Tre
typer av
rostskydd

Nyckeln glider in i
skruven vid avgradning

Avgradade ändar från Bondhus
• Enkel inpassning I skruven
• Skarp och ren ände sparar verktyget och
skadar inte skruven
• Absolut inga grader
Precisionsklippning som används av konkurrenter
• Dålig klippning skapar grader
• Verktyget passar inte I skruven

•

: Utmärkt rostskydd

•

: Äkta 14K guld finish

•

: Nästa generation finish

ProGuardTM Rostskydd .. testad och dokumenterad
ProGuardTM Rostskydd = Utmärkt rostskydd
• Upp till 5 gånger bättre rostskydd än konkurrenter
• Motverkar smuts och beläggningar
• Skyddar verktyget från rost
• Är standard på alla ej ytbelagda verktyg

24.86 220
23.73 210

Klippgrader ger dålig
passning i skruven

Konkurrenter dålig
bearbetning

I jämförelse med konkurrenter visar Bondhus hur stor
skillnaden kan vara. Bondhus maskinbearbetning ger
alltid den perfekta profilen.

Specialstål

In/lb.

Diagonaler

Bondhus tillverkar
verktyg med de snävaste
toleranserna i
verktygsindustrin

bästa insex- och

Nm

t

Avgradade ändar

och används av
länder.

nhe

Änden har ett rent snitt

1,5 mm med kula - jämförelse

proffs i mer än 60

Pla
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Är stan ej
på alla a
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verkty

ProGuard™
Rostskydd

Svartoxidering = mycket litet rostskydd
• Finishen nöts bort
• Möjliggör för vatten att penetrera verktyget

Svartoxidering

Beläggning = litet rostskydd
• Nöts bort
• Vatten tränger in under beläggningen och gör
verktyget oskyddat

Belagd

Tillverkat för arbete - för att spara tid - att hålla länge
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