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Power Fast schroef  
 

                                

Product: 
 

 Sedert vele jaren zijn 
spaanplaatschroeven niet meer 
geïnnoveerd  naar een hogere 
standaard.  

 Met het zeer complete 
schroevenassortiment van 
Fischer® zijn we wederom erin 
geslaagd om ons pakket 
bevestigingsmaterialen te 
complementeren met een wel 
zéér uitgebreid 
kwaliteitspakket. 

 De laatste jaren heeft de 
houtindustrie vele 
ontwikkelingen meegemaakt 
die het noodzakelijk maakte 
dat o.a. de schroeven hierop 
aangepast werden. 

 Zoals u van Fischer® mag 
verwachten, zijn de schroeven 
eerst uitgebreid getest en 
voorzien van de Duitse 
bouwkundige DiBt goedkeuring.  

                             

Eigenschappen:                      
                                               draad tot in de punt 
                                             schachtfreesribben     

       
                                                                          Vertand schroefdraad 
Extra diepe opname        freesribben            dubbel draads 

 
 De extra diepe opname zorgt voor een zekere grip van de bit. 

De bit zal niet meer doordraaien. 
 Freesribben onder de kop, verzekert u van een 

gemakkelijke verzinking en perfect vlakke 
afwerking. 

 Schachtfreesribben, verlagen het 
aandraaimoment aanzienlijk. 

 Dubbel draads, reduceert het splijten terwijl het 
middelste dubbele draad ongeremd indraaien 
garandeert. 

 Vertand schroefdraad, garandeert in combinatie 
met de high-performance glijcoating, een lager 
aandraaimoment. 

 Draad tot in de punt, waarborgt een 
inspanningsloze en snelle start. 

Assortiment: 
 

 Dit assortiment is het begin 
van een nieuwe generatie 
schroeven. 

 Het assortiment van Fischer 
is uitermate compleet en alle 
verpakkingen zijn door 
kleuren zeer duidelijk 
herkenbaar. 

 Aan de verpakking is 
uitermate veel zorg besteed, 
de schroeven zijn zowel in 
klein-/grootverpakking 
verkrijgbaar en tevens in 
speciale stellingdozen. 

 Uiteraard zijn de opnames, 
Torx, pozidrive en phillips 
verkrijgbaar. 
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Testen: 
 BMB Techniek heeft in 

samenwerking met diverse 
klanten vele testen 
uitgevoerd, voordat wij zo’n 
ingrijpende beslissing 
nemen. Testen en proeven 
hebben uitgewezen dat dit 
kwaliteitsproduct een 
absolute aanvulling is voor 
het assortiment binnen BMB 
Techniek. 

 
 
 

 

 
 

 
1. De kleur op het etiket staat voor het type spaanplaatschroef. 
2. Beschikbaar voor de volgende opname. 
3. Via de materiaalcode kunt u het gewenste materiaal en/of coating 

vinden. 
4. Voor binnen of buitengebruik geschikt. 

 
 


