Vårerbjudanden 2018

RUFF, TUFF

OCH ÄLSKAD

DURASPIN

SKRUVAUTOMATER

från

2.495:från 3.119kr inkl.moms

AERFAST LOW NOISE
TYSTASTE BYGGKOMPRESSORERNA PÅ MARKNADEN?

Sid. 9

Angivna priser är rekommenderade ca.priser. Lokala variationer kan förekomma. Gäller 180111-180808. Alla priser exkl. moms.

SENCO FUSION 100% BATTERI DURASPIN SKRUVAUTOMATER
SENCO FUSIONs pneumatiska Li-Ion drivna sladdlösa
teknik är ett genombrott för infästning. Kraften hämtas i en permanent trycksatt och försluten cylinder
som inte kräver någon påfyllning. Du slipper slangen
men har fortfarande kvar tryckluftskraften!
SENCO Fusion spikpistoler kombinerar det bästa av tryckluft och sladdlös teknik för att maximera prestanda och
bärbarhet på arbetsplatsen, utan krav på underhåll.
Fusion har ett 18V Li-Ion batteri som når 80% laddning på
bara 15 minuter. Fusions patenterade Reflex Shot teknik
ger en omedelbar avtryckarrespons och levererar upp till

750 avfyrningar mellan laddningarna.
Tekniken bygger på en växellåda som drar tillbaka kolven och
drivaren mot den trycksatta cylindern och komprimerar den
så att när avtryckaren aktiveras, driver den spiken kraftigt
och omedelbart likt ett tryckluftsverktyg.
Trycket i cylindern är förinställt, permanent förseglat och
behöver inte fyllas på. Omställbar mellan sekventiell eller
kontaktaktiverad spikning beroende på jobbet. Fusion har exakt och verktygsfri justering av spikdjupet. LED-ljuset i nosen
säkerställer att du ser där du ska spika.

DuraSpin skruvautomater har perfekt balans av kraft,
vikt och drifttid. En patenterad kopplingskonstruktion
mellan motor och bits säkrar driftsäkerhet och livslängd.
DuraSpin skruvautomater från Senco är utvecklade för maximal produktivitet vid skruvinfästning inom byggnation och
industri. En rad smarta detaljer förenklar arbetet vilket tillsammans med ergonomiska egenskaper gör DuraSpin till ett
mycket allsidigt verktyg. Vid utvecklingen av DuraSpin har
produktivitet och ergonomi stått i fokus. Motorn är konstruerad med en patenterad kopplingskonstruktion mellan motor

och bits, som förhöjer driftsäkerheten avsevärt.
Tack vare en snabbkoppling byts bitsen snabbt med ett enkelt
handgrepp. Ställbart skruvdjup med låsning på justerhjulet
säkerställer rätt skruvdjup för skruv efter skruv. Bälteskroken
som kan monteras på båda sidor verktyget gör det perfekt
för både höger- och vänsterhänta proffs. Mjukt gummigrepp i
handtaget gör arbetet bekvämt. Snabb inställning i nosen för
olika skruvlängder gör att du med lätthet byter skruv mellan
arbetsmomenten. DuraSpin är utvecklad för bred användning
inom industri och byggnation.
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Fusion F18
För spikning med 1.2mm T-dyckert (15-55mm) av lister och foder m.m.
Levereras med batteri, laddare och väska.750 spik/laddning, LED-lampa.
Art.nr 6E2001N

DS5550-18V

Fusion F15

inkl. moms 7.494 kr

5.995 kr

För spikning med 1.8mm DA-dyckert (32-64mm) av sockel, lister, paneler,
träfiberskivor och montage av möbler. Levereras med batteri, laddare och väska.
750 spik/laddning, LED-lampa.
Art.nr 5N2001N

inkl. moms 7.494 kr

5.995 kr

Ergonomisk och lättarbetad batteridriven skruvautomat. 5000 varv/min för bandad
skruv 25-55mm, med enkel justering av skruvdjup och skruvlängd. Levereras
med 2st Li-Ion batterier, 2st nosar för trä och gips, snabbladdare och väska. För
skruvning i gips och andra skivmaterial.
Art.nr 7W2001N

inkl. moms 5.994 kr

4.795 kr

DS5550-AC
Ergonomisk och lättarbetad skruvautomat. 5000 varv/min för bandad skruv 2555mm, med enkel justering av skruvdjup och skruvlängd. Levereras med väska,
2st nosar för trä och gips. För skruvning i gips och andra skivmaterial.
Art.nr 7T2001N

inkl. moms 3.119 kr

2.495 kr

Exkl. batteri,
laddare och väska

Fusion F16S

Fusion F18 - ENDAST VERKTYG
Senco Fusion F18 i naket utförande exkl. batteri, laddare och väska för dig som
har batteri och laddare med Sencos plattform från DuraSpin verktygen.
Art.nr 6E2001N-NB

inkl. moms 5.619 kr

4.495 kr

För spikning med 1.6mm T-dyckert (32-64mm) av sockel, lister, paneler, träfiberskivor och montage av möbler. Levereras med batteri, laddare och väska.
750 spik/laddning, LED-lampa.
Art.nr 6U2001N

inkl. moms 7.494 kr

5.995 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

DS7525-18V

DS7525-AC

Stark och mångsidig batteridriven skruvautomat. 2500 varv/min för bandad skruv
25-75mm, med enkel justering av skruvdjup och skruvlängd.
Levereras med 2st Li-Ion batterier, 2st nosar för trä och gips, snabbladdare och
väska. För skruvning i gips och andra skivmaterial.

Stark och mångsidig skruvautomat. 2500 varv/min för bandad skruv 25-75mm,
med enkel justering av skruvdjup och skruvlängd. Levereras med väska, 2st
nosar för trä och gips. För skruvning i gips och andra skivmaterial.

Art.nr 7Y2001N

inkl. moms 7.494 kr

5.995 kr

Art.nr 7V2001N

inkl. moms 3.494 kr

2.795 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

GASDRIVNA SPIKPISTOLER

Kraftfulla, Uthålliga och framför allt Mobila
Renoveringstankar? Sätta nya lister? Förbättra panel? Bygga
stängsel? Visste du att du kan göra allt detta utan att behöva ta fram kompressor. Med våra gasverktyg så klarar du av
de flesta arbetsområden för bygg och renoveringar. Allt ifrån
stomspikning och panelbyte, stängsel, skivor, till finsnickeri

med T-dyckert. Våra gasverktyg fungerar i alla väderlekar. Du
förlorar alltså ingen kraft, utan vinner smidighet då du slipper
slangar och en kompressor. Allt du behöver är ett laddat batteri och en gaspatron så är du färdig att anta utmaningarna.
Med vikt från 2.1kg så arbetar du lätt och smidigt. Antingen

föredrar du gasdrivna verktyg eller så är det ett bra komplement för att göra det där sista för att ditt projekt ska bli
färdigt. Använd även vår förbrukning så är du garanterad ett
professionellt resultat.
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GT40FS

GT90-CH 34°

GT50AX

Kraftfull gasdriven klammerpistol för märlor och krampor (25-40mm) med högspänningständning för stängselmontage. Drivs med 40g gaspatron som räcker till
ca.1200st klammer. Batteriet räcker till ca. 4000st klammer/ laddning. Levereras
med två batterier, laddare och väska.

GT90CH är ett sladdlöst, gasdrivet verktyg med samma smidighet som ett
batteriverktyg och samma kraft som från ett luftdrivet verktyg. För 34° maskinspik
50-90mm. Infästning av regelverk, råspont, ytterpanel och skivor m.m. Levereras
med två batterier, laddare, väska och panelnos.

Ett kraftfullt och lätt gasdrivet 1,2 mm dyckertverktyg (15-50 mm). Batteriet ger
4500 skott per laddning. Användningsområden: spikning av invändiga snickerier
som lister, foder och fönster. Utrustad med djupjustering, bälteskrok och nosskydd. Levereras med två batterier, laddare och väska.

Art.nr 3VS2002N

inkl. moms 8.744 kr

BILADAPTER
BATTERILADDARE

6.995 kr

Art.nr 5F2001N

inkl. moms 5.619 kr

4.495 kr

RENGÖRINGSKIT
FÖR GASPISTOLER

Adapter för laddning av batteri för
gasverktyg med 12V spänning. Ger
dig möjligheten att jobba utan tillgång
till elnätet.

GASPATRON 40g

GASPATRON 18g

Högtrycksgas för temp. ner till -15°C
40gram, passar; Senco, Paslode m.fl

Gaspatron 18g passar; Senco,
Paslode m.fl

Art.nr PC1196
inkl. moms 161 kr

Art.nr PC1239
inkl. moms 619 kr

Art.nr AFL0009
inkl. moms 161 kr

Art.nr AFL0010

495 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

inkl. moms 5.619 kr

4.495 kr

GT65RHS

Rengöringskit för gasverktyg. Rekommenderat underhållsintervall är 10.000
spikar. Kitet innehåller smörjolja, rengöringsvätska, o-ring, gaspatronadapter,
luftfilter och tydlig arbetsbeskrivning.

129 kr

Art.nr 7R2001N

129 kr

inkl. moms 161 kr

129 kr

Gasdrivet 1.6 T-dyckertverktyg (19-65 MM). Uppskattade detaljer är bälteskroken
och det bekväma handtaget. Användningsområden är: infästning av lister, tavelramar, skåpdörrar, dekoration, sammansättning av träfiberskivor, lådor och skåp.
Levereras med två batterier, laddare och väska.
Art.nr 6D2001N

inkl. moms 4.994 kr

3.995 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

TRYCKLUFTSDRIVNA SPIKPISTOLER
Att jobba med spikpistol är effektivt, exakt, enkelt, roligt
och snabbt. Med spikpistol kan man skjuta många spikar
på kort tid, med samma perfekta resultat varje gång.
Fördelarna är många.

PANEL

TAK & SKIVOR

Pro-serien är framtagen till den professionella användaren
som kräver en konstruktion utan kompromisser för hård användning varje dag. Verktyget är perfekt balanserat och har
lysande tillförlitlighet och kräver lite underhåll.

TAKPAPP

SENCO är ett av världens mest kända varumärken för verktyg med tryckluftsdriven infästningsteknik. Spikpistolerna är

Xtreme Pro serien har en kvalitet som fungerar utmärkt för
industriella tillämpningar: ett verktyg med uppgraderade
komponenter för kontinuerlig användning i de mest krävande industrimiljöerna. Det som gör verktyget utmärkande är

SENCO erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa infästningar
framtagna för att försäkra funktion och perfekt resultat tillsammans med SENCO spikpistoler. Med CE-märket är redan
säkra infästningsprodukter dokumenterat säkra. SENCO
spik uppfyller alla kvaliteter och krav och är därför CE-märkt.

STOMME

den invändiga konstruktionen med material av högsta kvalitet
som garanterar felfri användning under många år.

FramePro 601 34°

Roof Pro 455XP

SCN49 XP

SNS41

För takpappspik 19-45mm 16°. För infästning av takpapp, shingel, träfiberskivor och utvändig gips. Enkel justering av spikdjup och spiklängd. Levereras med
väska.

Skjuter med lätthet slät, ringad och skruvad spik. För både plast- och wirebandad
spik 32-65 mm 16°. Omställbar med knapp mellan enkel- och stötspikning.
Enkel och exakt djupjustering.

Klammerpistol för N-klammer (25-50mm), för infästning av olika typer av skivmaterial för väggar, tak, råspont och pallar m.m. Enkel justering av spikdjup och
utrustad med renslucka.

2.995 kr

SLS 18Mg-M
Klammerpistol för M-klammer (12-38 mm), för infästning av innertak och träfiberskivor, sammanfogning av skåp och möbler. Enkel justering av infästningsdjup
och utrustad med vändbar bälteskrok. Levereras med väska.
Art.nr 1W2026N

inkl. moms 2.869 kr

2.295 kr

Art.nr 3D2011N

inkl. moms 5.619 kr

4.495 kr

Art.nr 5J2001N

Finish Pro 18Mg

Finish Pro 35Mg

För 1.2 mm T-dyckert 15-50 mm. Användningsområden: för spikning av
invändiga snickerier som lister, foder och fönster. Enkel justering av spikdjup och
utrustad med renslucka och vändbar bälteskrok. Levereras med väska.
Art.nr 1U2025N

inkl. moms 2.494 kr

1.995 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

inkl. moms 6.244 kr

4.995 kr

Art.nr 3L2003N
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inkl. moms 4.619 kr

3.695 kr

SUPERPAKET

inkl. moms 3.744 kr

SOCKEL & SKIVOR

Art.nr 1G2101N

LISTER

För bandad 34-gradig maskinspik 50-90mm. Starkt och välbalanserat verktyg utrustat med ställbart utblås, verktygsfri djupjustering, sågtandad nos för bättre grepp
och omställare för singel- och stötskott. Infästning av regelverk, råspont, ytterpanel
och skivor m.m. Lev.med väska och panelnos.

SKIVOR & INNERTAK
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uppdelade i olika serier: XtremePro, Pro, Semi-Pro, Pallet Pro
för att möta krav från användare och alla olika situationer.

Senco 3-in-1 Set

För DA-dyckert 1.8 mm 32-64mm (34°). Användningsområden: för spikning
av sockel och alla former av lister, paneler, träfiberskivor och sammansättning
av skåp. Verktyget är utrustat med vändbar bälteskrok, djupjustering, omställbar
avtryckare och renslucka. Levereras med väska.
Art.nr 6G2001N

inkl. moms 3.369 kr

2.695 kr

FinishPro18Mg och FinishPro35Mg dyckertpistoler och SLS18Mg-L
klammerpistol i en vinnartrippel tillsammans i en systainerlåda. Nu behöver du inte bära tre väskor längre. Varje verktyg har sin egen väl skyddade
formanpassade plats i systaninern. Helt kompatibel med systainersystem
för elverktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial.
Art.nr 3PR2012N

inkl. moms 7.494 kr

5.995 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

PCS1290

AC33024

Vikt
Arbetstryck
Tankvolym
Liter/min
L/min @6bar
Effekt
Motor
Varvtal
Drivspänning
Luftuttag

Vikt
Arbetstryck
Tankvolym
Liter/min
L/min @6bar
Effekt
Motor
Drivspänning
Luftuttag

16.5 kg
8.6 bar
4 liter
100 l/min
46 l/min
0.72 hk
1 cyl
2850 rpm
230V
1 st

SENCO PCS1290, liten och kraftfull kompressor inbyggd i systainer. Helt kompatibel med systainersystem för elverktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial. 0.72
hk effekt, tankvolym på 4 liter och en låg ljudnivå. Den har frontpanelåtkomst för
slanganslutning och lättavlästa inställningar.
Art.nr PCS1290

inkl. moms 6.244 kr

4.995 kr

TYSTA KOMPRESSORER

36 kg
10 bar
24 liter
330 l/min
170 l/min
2.3 hk
2 cyl
230V
2 st

I vår strävan efter att ständigt leverera innovativa produkter presenterar Aerfast stolt vårt program av tysta
kompressorer Low Noise.

Oljefri kompressor med unik boxermotortyp som gör att kompressorn kan vara i
drift långa stunder utan vila. Den är utrustad med två luftuttag, utdragbart handtag
och två stora hjul för smidig transport.
Art.nr AFN0004

inkl. moms 8.744 kr

Med en ljudnivå som kan överröstas av normal samtalston
blir det väldigt behagligt att arbeta med en kompressor ur
Low Nosie programmet. Kompressorerna är oljefria, så du
behöver inte oroa dig för oljeläckage när du transporterar din
kompressor. Dom är även näst intill underhållsfria.
I programmet finner du kompressorer för alla användningsområden, kompressor för allt från små klammerverktyg och

dyckertverktyg, till mer kapacitetskrävande användning som
till exempel stomspikning. Alla våra kompressorer är utrustade med en universal tryckluftskoppling vilken tar alla
standardkopplingar som är vanligt förekommande. Vi har
även ett stort utbud av tillbehör, slangvindor, slangsatser,
kopplingar m.m.
Behöver du extra luftkapacitet har vi nu även ackumulatortanken SUB20 som ger din kompressor 20 liter extra när det
behövs eller för att undvika tryckfall vid användning av långa
tryckluftsslangar. Low Noise är framtiden, redan idag.

6.995 kr

SLANGSATSER

Aerfast slangsatser förblir flexibela även vid låga temperaturer. Vi erbjuder tre typer av slang: Standard (-5°C), Super (-20°C)
och Premium (-40°C). Slangsatserna finns i längderna 10 och 15 meter och är kompletta med koppling och nippel.

AC4504
Vikt
Arbetstryck
Tankvolym
Liter/min
L/min @6bar
Effekt
Motor
Varvtal
Drivspänning
Luftuttag
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STANDARD
10 m

Art.nr AFL0003

8.5x6 mm

inkl. moms 369 kr

15 m

Art.nr AFL0004

12.5x10 mm inkl. moms 494 kr

SUPER

295 kr
395 kr

10 m

Art.nr AFL0005

8.5x6 mm

inkl. moms 494 kr

15 m

Art.nr AFL0006

12.5x10 mm inkl. moms 869 kr

395 kr
695 kr

Art.nr AFN0024
15 m

Art.nr AFL0008

12.5x10 mm inkl. moms 1.119 kr

58
dB

Vikt
Arbetstryck
Tankvolym
Liter/min
L/min @6bar
Effekt
Motor
Varvtal
Drivspänning
Luftuttag

25.8 kg
7-9 bar
10 liter
128 l/min
80 l/min
1 hk
2 cyl
1420 rpm
230V
1 st

65
dB
9

SLANGVINDA 20M

895 kr

Med 360° roterbart stativ. Robust slang för användning på byggarbetsplatsen
eller i verkstaden. Slangen förblir flexibel även vid låga temperaturer (-20 ° C),
bildar inte öglor som utgör en snubbelrisk. Slangen är komplett med koppling
och nippel. Dimension 12x8mm, 30 meter.
Art.nr AFL0001

inkl. moms 1.244 kr

1.995 kr

72
dB

AC24016

SLANGVINDA 30M

Följsam och smidig slang för användning på byggarbetsplatsen eller i verkstaden.
Slangen förblir flexibel även vid låga temperaturer (-25°C), bildar inte öglor som
utgör en snubbelrisk. Slangen är komplett med koppling och nippel. Dimension
12.5x8mm, 20 meter.

inkl. moms 2.494 kr

Art.nr AFN0026

inkl. moms 4.369 kr

3.495 kr

895 kr

Passar på
kompressor
AC24016

inkl. moms 1.119 kr

11.5 kg
6-8 bar
4 liter
45 l/min
32 l/min
0.33 hk
2 cyl
1420 rpm
230V
1 st

PREMIUM

Passar på
kompressor
AC12810

Art.nr AFL0032

AC12810

995 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

Vikt
Arbetstryck
Tankvolym
Liter/min
L/min @6bar
Effekt
Motor
Varvtal
Drivspänning
Luftuttag

48.5 kg
7-9 bar
16 liter
240 l/min
170 l/min
2 hk
2 cyl
1420 rpm
230V
2 st

Nyhet SUB20 En ackumulatortank för att öka på din kompressors luftkapacitet och/eller för att minska risken för tryckfall vid
användning av långa slangar. Utrustad med tryckregulator
och passar på kompressor AC24016. Levereras med 1meter
tillkopplingsslang

SUB20
Vikt
Arbetstryck
Tankvolym
Luftintag
Luftuttag

8 kg
10 bar
20 liter
1 st
1 st
tillgänglig från februari 2018

Art.nr AFN0022

inkl. moms 6.244 kr

4.995 kr

Art.nr AFN0027

inkl. moms 1.244 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

995 kr

LILLA BYGGMÄSTARPAKETET LOW NOISE

BYGGMÄSTARPAKETET LOW NOISE

För den kräsne gör-det-självaren, eller proffset
som inte spikar hela dagen

Komplett paket för ditt bygge, med kvalitetsprodukter för proffs!

Innehåller;
• Kompressor Aerfast AC12810 Low Noise
• Slangvinda Aerfast AA2008R (20m)
• SENCO S200BN 1.2mm (15-50mm)
• SENCO S900FN 34° (50-90mm)

Innehåller:
• Kompressor AC24016 Low Noise
• Slangsats Aerfast AA1510LS (15m)
• Slangsats Aerfast AA1006LS (10m)
• SENCO Frame Pro 601 (50-90mm)
• SENCO Finish Pro18Mg (15-50mm)

SPARA
385 kr

SPARA
1.580 kr
Jäm för t me d sty ckp
ris

Jäm för t me d sty ckp
ris

Sedan 1948 har våra produkter varit
synonymt med kvalitet, produktivitet och
proffesionellt hantverk
Vårt mål är att vara den självklara leverantören i valet av
kvalitetslösningar för infästning. Lösningar som ökar produktiviteten, gör arbetet säkrare och lättare att utföra.
Vi lyssnar på våra användare och är lyhörda för förslag och
innovationer som gör jobbet enklare och effektivare. Vårt jobb
är att erbjuda dig bara det bästa inom professionella infästningssystem.

Med CE-märket är våra redan säkra produkter dokumenterat
säkra. Vår spik uppfyller alla kvaliteter och krav och är därför
CE-märkt.
Vår styrka ligger i kontrollen av hela processen, från tråddragning och klippning av spik till ytbehandling och förpackning av den färdiga produkten.
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Art.nr AH17900BYM

inkl. moms 8.744 kr

6.995 kr

Art.nr AV17BYM

inkl. moms 11.869 kr

9.495 kr

Senco SemiPro-serien är specifikt konstruerad för professionell användning i hemmet, där verktygen används
med lägre frekvens, och säkerheten är av stor vikt. SemiPro serien är säkra verktyg med singelskottavtryckare.

S200BN

S900FN

För 1.2 mm T-dyckert 15-50 mm. Användningsområden: för spikning av
invändiga snickerier som lister, foder och fönster. Enkel justering av spikdjup och
utrustad med renslucka och vändbar bälteskrok. Levereras med väska.

Stomspikpistol för bandad 34-gradig maskinspik 50-90mm. Utrustat med ställbart
utblås, verktygsfri djupjustering, sågtandad nos för bättre grepp. Infästning av regelverk, råspont, ytterpanel och skivor m.m. Lev.med väska och panelnos.

Art.nr S200BN

inkl. moms 1.244 kr

995 kr

Art.nr S900FN

inkl. moms 2.494 kr

1.995 kr

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

SPIKGUIDE

För fullt sortiment se www.aerfast.se

STOMME

TAK

PANEL

LISTER & FODER

34° MASKINSPIK

TAKPAPPSPIK 16°

16° RULLBANDSPIK

DYCKERT 1.2mm (18 gauge)

Art.nr

Benämning

Art.nr

GC55ASBKR 65X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°
GC57ASBKR 75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°
HC59ASBKR 90X3.1 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°

FramePro 601
(50-90mm 34°)

GT90CH

FramePro 701XP

(50-90mm 34°)

Benämning

AN50217
AN50218
AN50219

RoofPro 455XP

(50-90mm 34°)

Art.nr

(19-38mm 16°)

Benämning

(50-90mm 21°)

GT90FRH

(50-90mm 21°)

Art.nr

SN 1302

SCN 75

65X2.5 MM WIREBANDAD SPIK VFZ RING 16°
75X2.5 MM WIREBANDAD SPIK VFZ RING 16°
90X3.1 MM WIREBANDAD SPIK VFZ SLÄT 16°

(45-75mm 16°)

COIL PRO 90

(45-90mm 16°)

SCN 49XP

(32-64mm 16°)

SCN 75

(45-75mm 16°)

Art.nr

COIL PRO 90

GT90CH

(50-90mm 34°)

FinishPro 18Mg

(50-90mm 21°)

Art.nr

FramePro 701XP
(50-90mm 34°)
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(50-90mm 34°)

GT90FRH

GT90CH

(50-90mm 34°)

(15-50mm 0°)

Benämning

AB40009
AB40010
AB40011
AB40013
AB40014

30X1.6 MM T-DYCKERT EFZ
35X1.6 MM T-DYCKERT EFZ
40X1.6 MM T-DYCKERT EFZ
45X1.6 MM T-DYCKERT EFZ
50X1.6 MM T-DYCKERT EFZ

FinishPro 32

(50-90mm 21°)

FUSION F16S

(30-64mm 0°)

(32-64mm 0°)

GT65 RHS

(19-65mm 0°)

DYCKERT 1.8mm (15 gauge)

Art.nr

50X2.9 MM VFZ RING SENCOTE DIAMANTSPETS 34°
65X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°
75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°

FramePro 601

GT50AX

(15-55mm 0°)

Art.nr

Benämning

GE51ASBKR
GC55ASBKR
GC57ASBKR

Fusion F18

(12-55mm 0°)

34° MASKINSPIK

Benämninga

(50-90mm 34°)

25X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
30X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
38X1.2 MM T-DYCKERT EFZ
50X1.2 MM T-DYCKERT EFZ

DYCKERT 1.6mm (16 Gauge)

Benämning

FramePro 602

(50-90mm 16°)

GE51ASBKR 50X2.9 MM VFZ RING SENCOTE DIAMANTSPETS 34°
GC55ASBKR 65X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°
GC57ASBKR 75X2.9 MM VFZ SLÄT SENCOTE DIAMANTSPETS 34°

FramePro 601

COIL PRO 90

(50-90mm 16°)

GB51ASBSR 65X2.9 MM VFZ HUGGEN SENCOTE DIAMANTSPETS 21°
GB55ASBSR 75X2.9 MM VFZ HUGGEN SENCOTE DIAMANTSPETS 21°
GB57ASBSR 90X3.1 MM VFZ HUGGEN SENCOTE DIAMANTSPETS 21°

34° MASKINSPIK

Art.nr

SCN 75

(45-75mm 16°)

Benämning

AX13EAAP
AX15EAAP
AX17EAAP
AX21EAAP

21° MASKINSPIK

50X2.5 MM WIREBANDAD SPIK VFZ RING 16°
65X2.5 MM WIREBANDAD SPIK VFZ RING 16°
70X2.5 MM WIREBANDAD SPIK VFZ RING 16°

SCN 49XP

(90-130mm 21°)

Benämning

BL25ASBF
BL27ASBF
HD29ASBFR

50X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING 16°
65X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING 16°
75X2.5 MM WIREBANDAD VFZ RING 16°

(32-65mm 16°)

Benämning

BL21ASBF
BL25ASBF
BL26ASBF

16° RULLBANDSPIK

Art.nr

ANC45RN1

(19-45mm 16°)

Art.nr

Benämning

BL21ASBF
BL25ASBF
BL27ASBF

16° RULLBANDSPIK

65X2.9 MM VFZ HUGGEN SENCOTE DIAMANTSPETS 21°
75X2.9 MM VFZ HUGGEN SENCOTE DIAMANTSPETS 21°
90X3.1 MM VFZ HUGGEN SENCOTE DIAMANTSPETS 21°
120X3.8MM GLESB SPIK VFZ SLÄT DIAMANTSPETS 21°
130X3.8MM GLESB SPIK VFZ SLÄT DIAMANTSPETS 21°

FramePro 602

Art.nr

19X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK VFZ SLÄT 16°
22X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK VFZ SLÄT 16°
32X3.1 MM BANDAD TAKPAPPSPIK VFZ SLÄT 16°

21° MASKINSPIK

GB55ASBSR
GB57ASBSR
HB59ASBSR
AN30058
AN30060

För fullt sortiment se www.aerfast.se

FramePro 701XP
(50-90mm 34°)

Benämning

DA15EAB
DA17EAB
DA19EABN
DA21EAB
DA25EAB

32X1.8 MM DA-DYCKERT EFZ SENCOTE 34°
38X1.8 MM DA-DYCKERT EFZ SENCOTE 34°
44X1.8 MM DA-DYCKERT EFZ SENCOTE 34°
51X1.8 MM DA-DYCKERT EFZ SENCOTE 34°
64X1.8 MM DA-DYCKERT EFZ SENCOTE 34°

FinishPro 42XP
(32-63mm 34°)

FUSION F15

(32-63mm 34°)

GT65 DA

(32-65mm 34°)

Priser gäller 180111-180808. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

™

Vi satsar mycket tid och omtanke på våra utomhusmiljöer och särskilt på
tralldäcken. För att skapa en däcksyta som är fri från infästning har tidigare endast
clipsmontage erbjudits som lösning. Och clips är som bekant både tidsödande och
kostsamt.

trallskruvsystem ger barfotavänliga tralldäck.

™

Till skillnad från traditionell infästning så skruvas CAMO trallskruv i sidan av
trallen som ger en nästintill osynlig infästning. I och med att man skruvar i sidan
av trallbrädan så skapas en däcksyta fri från stickor och skruvhuvuden. CAMO

CAMO DOLD TRALLSKRUVNING
®

DOLD INFÄSTNING
För dold infästning och minimal flisbildning.

CAMO MARKSMAN®
FIXTURSYSTEM
●
●

HÅRDA TRÄSLAG
KOMPOSIT / PVC

MARKSMAN PRO-NB

●●●●

- För däcksbrädor med bredd 85 till 127 mm
- Automatiskt 1.6mm mellanrum
- Dubbla skruvspår för snabba installationer

MARKSMAN PRO®-X1

●●●

- För 6 tums däcksbrädor 133 till 146 mm
- Automatiskt 1.6mm mellanrum
- Dubbla skruvspår för snabba installationer

Den reverserande övre gängan drar materielen tätt samman och ger
rent och snyggt ingångshål.

OPTIMERAD GÄNGA
Gängans utformning ger överlägsen bärförmåga genom optimerat
förhållande mellan gänga och diameter.

PATENTERAD MEJSELSPETS
Mejselspetsen klipper fibrerna vid skruvningen, infästningen kan
därmed göras utan risk för sprickningar i materialet. När CAMO
skruv används för infästning av hårdare träslag, rekommenderas
förborrning.

15

304 Rostfritt stål (A2)

14

DRAR IHOP MATERIALEN

BITS
CAMO bits har konstruerats speciellt för användning med CAMO original fixtursystem . Bitsens smarta design driver automatiskt till korrekt skruvdjup för maximal hållkraft , och förhindrar att man driver skruven för djupt i materialet.

• CAMO Standard Bits – 76mm; för använding med släta däcksbrädor.

• CAMO Specialbits 76 mm; för djupare penetration vid användning av
spårfrästa däckbrädor.

• CAMO Förborrnings bits; rekommenderas vid installation av hårdare träslag
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ProTech behandlad (C4)

CEDERTRÄ
BEHANDLAT TRÄ

Djupt T15 torx-spår ger kraftigt bitsgrepp. Minskar risken för att slira i
greppet vid skruvning och skyddar ytbehandligen på skruven.

316 Rostfritt stål (A4)

●
●

MONTAGEVÄNLIGT

Förpackningar om 350, 700 och 1750 skruv,
räcker till ca 11/22/55m². Standardbits ingår.

Längd:

Tjocklek bräda: Skruvtyp:

48 mm
60 mm

19-25 mm
25-38 mm

Finns i ProTech behandlat stål och
304 eller 316 Rostfritt stål

Däcksmaterial

Rekommenderad Camo skruv

Tryckimpregnerat

Rostfritt stål eller ProTech-behandlat

Komposit eller
kompositöverdrag

Rostfritt stål

PVC

Rostfritt stål eller ProTech-behandlat

Cederträ

Rostfritt stål

Lärkträ

Rostfritt stål

Div. Hårdare träslag

Rostfritt stål
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