
l  CONTACTGEGEVENS

l  VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE MATEN:

De versmalde kopvorm met freesribben 
zorgt voor een mooi en goed eindresultaat. 
De QZ Combi verzinkt zichzelf hierdoor ge-
makkelijk in het materiaal en behoud een 
goede aantrekkracht.

l  VERSMALDE KOPVORM MET FREESRIBBEN l  VERPAKKING1

De QZ Combi heeft een speciale snijpunt 
die tijdens het indraaien materiaal weg- 
freest. Dit zorgt voor minder zijwaartse 
spanningen in het materiaal en het risico 
van splijten wordt uiterst gering.

l  SPECIALE PUNT (SNIJPUNT)3

De QZ Combi is voorzien van groeven 
aan het begin van de schroefdraad die de 
zijwaartse spanningen in het te schroeven 
materiaal beperken. Ook is elke schroef 
voorzien van een Hostaflon TF 5032 smeer-
film. Hierdoor wordt de indraaiweerstand 
aanzienlijk verlaagd. 

l  SCHROEFDRAAD MET GROEVEN2

Verpakt per 200, 100 of 50 stuks, afhankelijk van 
de maat. Verpakt in stevige blauwe doosjes, 
met venster en QZ logo. Standaard geleverd 
met zeer duidelijk en informatief label en bar-
code. Inclusief GRATIS bit in elk doosje.

Diameter 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0

Lengte
Voldraad/
Deeldraad

16 16 16 30 40 80/65

20 20 20 35 50/35 90/65

30 25 25 40 60/45 100/65

30 30 45/30 70/60 120/65

35 35 50/35 80/60

40 40/28 90/60

50/40 45/30 100/60

50/35

60/40

70/48

De QZ Combi wordt standaard geleverd met 
een TX indruk in voldraad of, afhankelijk van de 
lengtemaat, in deeldraad. l  3 STERKE KENMERKEN 

l  SPAANPLAATSCHROEVEN

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7

3225 LD Hellevoetsluis

Verkoopvestiging

Bramenberg 12

3755 BZ Eemnes

Internet www.gebuvolco.nl

E-mail info@gebuvolco.nl

Tel. +31 35 6210686

Fax +31 35 6216374

Tel. +31 181 330000

Fax +31 181 320770

De QZ Combi spaanplaatschroef kan voor al het 
schroefwerk worden gebruikt, maar heeft vooral meer-
waarde daar waar met MDF of hardhout gewerkt wordt. 

MDF en hardhout kunnen nog wel eens splijten bij het  
indraaien van een schroef, maar door de slimme detail- 
oplossingen van de QZ Combi wordt de kans op splijten 
uiterst gering. De QZ Combi gaat moeiteloos en snel in 
het materiaal en heeft een uniek gevormde kop met frees- 
ribben. Zijn draadvorm en freespunt zijn speciaal gevormd 
om splijten te voorkomen.


