
 

ASSY+ P GULVSKRUE
Specialskrue udviklet til at gøre hverdagens 
arbejde lettere og bedre!

Ved ASSY skruer, er ”+” lig med skruer med bore-
spids og ”P” står for ”Pres”. Med denne skrue har 
vi tilstræbt at lave den bedste skrue til befæstelse 
af trægulve på træunderlag. 

Vi har givet skruen den nye ASSY 3.0 borespids 
således, den kan skrues gennem træet uden, at 
det flækker, og uden man behøver at bore for. 
Fordelen ved den nye borespids er centerspidsen, 
der holder præcist centrum ved opstart. 

Skruen har fået ”presse” gevind under hovedet. 
Dvs. gevindet under hovedet har en anden og 
lavere stigning end gevindet i bunden af skruen. 
Bundgevindet giver hurtig i-skruning og topgevin-
det trykker træet ned mod underlaget. 

Derudover har skruen fået en 60 ° hoved med 
fræseribbe. Hermed undersænkes hovedet per-
fekt i træet uden stor spaltevirkning. 

ASSY+ P Gulvskrue er grundlæggende udviklet til 
brug for gulvmontage, men kan også anvendes i 
industrier, hvor man samler plader så som, MDF, 
OSB og spånplader - eksempler er indenfor 
inventaropbygning, til samling af skabskorpusser, 
i snedkerrier, hos messe opbyggere mv. 

Fordele:
• AW kærvsystem giver den mest optimale pas-

form mellem kærv og bits og dermed den bed-
ste kraftoverførsel fra skruemaskine til skrue.

• Fræseribbe under hovedet giver en hurtig og 
aggresiv undersækning.

• ASSY dobbeltgang specialgevind under 
hovedet presser emnerne perfekt sammen og 
giver stabilitet.

• ASSY Single gevind i skruespids giver hurtig 
i-skruning.

• ASSY 3.0 borespids med centerspids der gri-
ber godt og giver god centrering ved opstart.
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