Firma FDS spol. s r.o.
PREMIÉRA NA SLOVENSKOM TRHU !!!
FISCHER hmoždina DUOPOWER
Dôvtipné spojenie sily a rozumu.
Zaručená jednoduchá a bezpečná montáž.
FISCHER hmoždina DUOPOWER je dôvtipné riešenie upevňovania, pri
ktorom došlo ku zvýšeniu výkonu a pevnosti na základe spojenia dvoch
navzájom podporujúcich komponentov.
vysokokvalitný nylon
s rozpínacou časťou

expanzné krídla červenej časti hmoždiny
podporujú pevnosť uchytenia a posilňujú tak
šedú časť za účelom bezpečného upevnenia

Funkcia hmoždiny :


systém DUO z dvoch výrobných komponentov zaručuje funkčnosť
a súčastne umožňuje upevnenie pri vysokej záťaži. Podľa druhu
stavebného materiálu sa v hmoždine aktivuje tzv. upínací systém. Princíp
spočíva v rozpínaní a následnom utesnení komponentov hmoždiny.
Výsledkom je mimoriadna pevnosť úchytu.



Široké spektrum využitia vo všetkých stavebných materiáloch s použitím
všetkých dostupných vrutov.
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Firma FDS spol. s r.o.
Prehľad výhod v praxi pre vás :
 Dva spojené komponenty hmoždiny zaručujú najlepšiu
únosnosť pri zaťažení na základe inteligentného a samo
aktivovaného princípu rozpnutia a utesnenia.
 Široké spektrum využitia v takmer všetkých druhoch
stavebných materiálov – panelové, plné, duté a iné stavebné
materiály.
 Najlepšia spätná väzba a potvrdenie o správnosti a pevnosti
úchytu hmoždiny, tzv. Feel Good Factor. Hmatom citeľná
správna poloha a pevnosť osadenia hmoždiny.
 Úzky okraj hmoždiny zabraňuje nadmernému zasunutiu
hmoždiny a je určený aj pre prievlačnú montáž
 Nedochádza k nežiadúcemu otáčaniu hmoždiny počas
montáže práve vďaka proti-rotačnej poistke.
 Koncový otvor hmoždiny umožňuje jednoduché usadenie,
vedenie a osadenie vrutu v celom kanály hmoždiny.

Ukážky rozpnutia a utesnenia dvoch komponentov hmoždiny
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