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Bij het inschroeven ontstaat  
tussen de bouwdelen een  
duidelijk zichtbare spleet

De voldraad grijpt aan en baant 
zich een weg door het materiaal

Bij het verder inschroeven trekt 
de veranderende schroefdraad-
spoed de bouwdelen samen

De schroefkop wordt precies 
verzinkt voor een optisch mooi 
schroefbeeld

HECO-UNIX
De unieke voldraadschroef  
met het samentrekeffect

Combikop

yy Geen beschadiging van  
het beslagoppervlak

yy  Verbetering van de freeseigen- 
schappen dankzij achtersnijdende 
freesribben

yy  Platkop voor precies verzinken in 
beslag (90 graden)

Voldraad

yy  Veranderlijke schroefdraadspoed, 
trekt houtbouwdelen samen,  
daardoor aantrekken zonder spleet 
(ook bij harde materialen)

yy Fixeren van de houtbouwdelen door 
de schroefdraad

yy Hoger belastingniveau t.o.v.  
kopklemvlak bij aanbouwdeeldikten 
≥ 4 x diameter

yy De HECO-UNIX draad dient voor 
toepassingen met deel- en voldraad. 
Zodoende kan het assortiment  
worden verkleind

Gedeelte met  
vertande  

schroefdraad

Voldraad met  
veranderende  

schroefdraadspoed

HECO-UNIX 
met „TOPIX“-punt

HECO-UNIX 
met „plus“-punt

Twee uitvoeringen:
HECO-UNIX-plus HECO-UNIX-top

Platverzonken kop 
met achtersnij- 
dende freesribben  
(combikop)

https://youtu.be/uLBQYotMviw
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HECO-UNIX-plus

HECO-UNIX-plus vloerplaatschroef

HECO-UNIX-top

HECO-UNIX-top

HECO-UNIX-top gevelschroef

Dakbeschot en Houtskeletbouw

Gevelbouw

Bevestiging van beslag

Bevestiging van vloerdelenMontage van glaslatten

Meubelbouw

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, voldraad  
Vanaf lengte >120 mm met deeldraad, staal verzinkt blauw, voorzien van glijmiddel 
PZD, lengten (mm): 12 tot 200 
Diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengten (mm): 12 tot 200 
Diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 50 tot 80, diameter (mm): 4,5

Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, voldraad 
Staal verzinkt blauw, voorzien van glijmiddel 
T-Drive, lengten (mm): 20 tot 160, diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben, deeldraad 
Staal verzinkt blauw, voorzien van glijmiddel 
T-Drive 30, lengten (mm): 60 tot 300, diameter (mm): 6,0

Verzonken lenskop, voldraad
Roestvaststaal A2 blank, voorzien van glijmiddel 
T-Drive, lengten (mm): 40 tot 80, diameters (mm): 4,5 / 5,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT

HECO-UNIX-top vloerschroef

Verzonken lenskop met freesribben, voldraad 
Staal verzinkt blauw of roestvaststaal A2 blank, glijcoating 
Staal verzinkt blauw: T-Drive, lengten (mm): 40 tot 80, diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 
Roestvaststaal A2 blank: T-Drive, lengten (mm): 40 tot 60, diameter (mm): 3,5
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Punt met vertande schroefdraad 
voor beter aanzetten en inschroeven op harde oppervlakken

Geoptimaliseerde tandgeometrie  
voor gering inschroefdraaimoment 

Hogere schroefdraadspoed 
voor sneller inschroeven

HECO-FIX-plus®

De erkende  
universeelschroef

yy Eén schroef voor bijna  
alle toepassingen

yy Ideaal voor alle natuurlijke en  
industrieel vervaardigde hout-materi-
alen, kunststof, metselwerk alsmede 
dunne metalen platen van 2 mm

yy Te combineren met nylon pluggen

yy Zeer geringe inschroefdraai- 
momenten dankzij de innovatieve 
combinatie van glijcoating en  
vertanding op de draad

yy Professionele verpakkingssystemen

yy Goedgekeurd en bewaakt product

Kunststofprofielen

Meubelmontage

Bevestiging op beton en metselwerk

Gevels De ideale allround-schroef voor  
vele toepassingen

Electrische installatie

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
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GESCHIKTE MATERIALEN

Hardhout zoals bijv. bankirai, spaanplaat, 
metaalplaten, multiplex, massief hout,  
MDF platen, kunststoffen, etc.

Platverzonken kop, vol-/deeldraad
Staal verzinkt blauw/geel, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 10 tot 200
Diameters (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengten (mm): 12 tot 260
Diameters (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Platverzonken kop met freesribben, deeldraad
Staal verzinkt geel, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 30 tot 120, diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Platverzonken kop met kopgatboring, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating  
PZD, lengten (mm): 20 tot 80, diameters (mm): 4,0 / 4,5 / 5,0

Platverzonken kop met kleine kop, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 12 tot 35, diameter (mm): 3,0

Rondkop, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 10 tot 100 
Diameters (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengten (mm): 12 tot 100 
Diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Platverzonken lenskop, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 12 tot 60 
Diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengten (mm): 12 tot 60 
Diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Achterwandschroeven, voldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 20 tot 60, diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Platverzonken kop, vol-/deeldraad
Roestvrij staal A2 blank, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 20 tot 120
Diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengten (mm): 25 tot 200
Diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Rondkop, voldraad
Roestvrij staal A2 blank, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 20 tot 50, diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0

Platverzonken lenskop, voldraad
Roestvrij staal A2 blank, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 20 tot 60, diameters (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT
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Punt met freesribben 
daardoor verminderde  

scheurvorming bij het inschroeven

Hoge schroefdraadspoed  
voor sneller inschroeven

Freesribben 
voor het zorgvuldig verzinken van de kop 
(alleen bij deeldraad)

Schachtribben  
maken gemakkelijk inschroeven  
zonder mechanische  
spanning mogelijk (alleen  
bij deeldraad)

HECO-TOPIX®

De houtschroef voor  
de professional

yy  Revolutionaire punt- en  
schachtgeometrie

yy Aanzetten, schroeven en klaar

yy Voorboren niet nodig

yy Sneller inschroeven

yy Aanzienlijke vermindering van  
de scheurvorming

yy Geringer inschroefdraaimoment

yy Hoge rendabiliteit

yy  Breed assortiment aan houtbouw-
schroeven voor grote belastingen

yy  Goedgekeurd en bewaakt product in 
staal en roestvrij staal

Constructieve houtbouw

Houtbouw

Trappenbouw

Vlondermontage

Dakisolatie boven het dakbeschot

Spant-gordingverbindung

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
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Platverzonken kop, vol-/deeldraad 
Staal verzinkt blauw/geel, glijcoating 
PZD, lengten (mm): 20 tot 180
Diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
T-Drive, lengten (mm): 20 tot 300
Diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Platverzonken kop, voldraad 
Roestvaststaal A2 blank, glijcoating
PZD, lengten (mm): 20 tot 70, diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0

Platverzonken kop met freesribben, deeldraad 
Roestvaststaal A2 blank, glijcoating
T-Drive, lengten (mm): 30 tot 160, diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

Scharnierschroeven, platverzonken kop, voldraad
Staal verzinkt blauw of roestvaststaal A2 blank, glijcoating 
PZD/T-Drive, lengte (mm): 40, diameter (mm): 4,5

Glaslatschroef, lenskop met freesribben, deeldraad
Staal verzinkt blauw/geel of roestvaststaal A2 blank, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 30 tot 60 / Lengte (mm) roestvrij staal: 40 tot 60
Diameter (mm): 3,5

Vlonderschroef, platverzonken kop met freesribben, deeldraad 
Roestvaststaal A2/A4 blank, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 40 tot 80, diameter (mm): 5,0

Vlonderschroef, platverzonken lenskop, met schroefdraad onder de kop
Roestvaststaal A2/A4 blank, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 40 tot 80, diameter (mm): 5,0

HECO-TOPIX®-T Solar, tellerkop, met schroefdraad onder de kop
Roestvaststaal A2 blank, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 240 tot 360, diameter (mm): 8,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT

HECO-TOPIX® Houtbouwschroeven

Platverzonken kop met achtersnijdende freesribben/platverzonken kop  
met freesribben, deeldraad, staal verzinkt blauw, glijcoating/ 
Roestvaststaal A2 blank, glijcoating, T-Drive 
Verzinkt blauw: lengten (mm): 80 tot 500, diameters (mm): 8,0 / 10,0
Roestvaststaal A2: lengten (mm): 80 tot 400, diameter (mm): 8,0

Voldraadschroef, platverzonken kop met achtersnijdende freesribben 
voldraad, staal verzinkt blauw, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 120 tot 380, diameters (mm): 8,0 / 10,0

Tellerkop, vol-/deeldraad 
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 40 tot 400 
Diameters (mm): 6,0 / 8,0 / 10,0
Version Tellerkop XL:  
Lengten (mm): 160 tot 400, diameter (mm): 8,0
Version Tellerkop roestvaststaal A2 blank, glijcoating:  
Voldraad, vanaf lengten > 140 mm met deeldraad 
T-Drive, lengten (mm): 40 tot 300, diameters (mm): 6,0 / 8,0

Paalschroef, tellerkop, voldraad
Staal verzinkt blauw, HP-coating 
T-Drive, lengten (mm): 40 tot 60, diameters (mm): 6,0 / 8,0

HECO-TOPIX®-CC CombiConnect, cilinderkop, CC-schroefdraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 100 tot 400, diameters (mm): 6,5 / 8,5

HECO-TOPIX®-T Therm, platverzonken kop, schroefdraad onder de kop
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
T-Drive, lengten (mm): 160 tot 500, diameters (mm): 8,0 / 10,0

HECO-TOPIX Combizeskantkop, vol-/deeldraad
Staal verzinkt blauw, glijcoating 
Zeskantkop + T-Drive, lengten (mm): 50 tot 400
Diameters (mm): 8,0 / 10,0
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MULTI-MONTI®-plus
Het origineel onder  
de zelfsnijdende beton-
schroeven

yy Het installatie-vriendelijke schroef- 
anker – ook bij sterk versleten boren

yy  Geoptimaliseerde betondraad  
met voldraad varianten voor de  
hoogste eisen

yy Twee montagediepten voor  
meer flexibiliteit

yy  Machinaal te monteren en  
direkt belastbaar

yy Uitgebreid productassortiment en 
afmetingen voor verschillende  
toepassingen, architectonische voor-
waarden en toepassingsgebieden

yy Groter goedgekeurd assortiment  
voor ETA optie 1 vanaf MMS-plus 6,  
inclusief seismische lasten 
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Functionele punt
reduceert slijtage en maakt zo meervoudig 
gebruik bij tijdelijke bevestigingen mogelijk

Zeskantkop 
met aangeperste schijf en  
kopstempel MMS+

Ideale kern/ 
schroefdraad geometrie

maakt eenvoudig inschroeven en 
hoge draagkrachten mogelijk

Bevestiging van kolommen

Bevestiging van kabelschachten

Bevestiging van buizen

Bevestiging van leuningen

Bevestiging van schoren

Bevestiging van wandhouders  
en consoles

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

MMS-plus voldraad 
Geen speling in het boorgat,  
hierdoor zijn hogere lasten en  
een duurzame verbinding  
mogelijk

https://youtu.be/zBsOF7bTnTs
https://youtu.be/eh9aAI655Ww


MMS-SS zeskantkop met aangeperste ring 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 110 tot 150, diameter (mm): 14,0

MMS-plus S zwaarlastanker, zeskantkop 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengte (mm): 80, diameter (mm): 16,0

MMS-plus SS zeskantkop met aangeperste ring 
Koolstofstaal HP-coating 
Lengten (mm): 50 tot 120, diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus S zeskantkop met sluitring DIN 440 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 180 tot 320, diameter (mm): 12,0

MMS-plus V voorsteekanker met metrisch buitendraad 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 80 tot 140, diameters (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0 
Version MMS-plus V zwaarlastanker:  
Lengten (mm): 150 tot 220, diameters (mm): 16,0 / 20,0

MMS-plus F platverzonken kop, staal verzinkt blauw 
T-Drive, lengten (mm): 30 tot 160 
Diameters (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus MS montagerailschroef 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
T-Drive, lengten (mm): 35 tot 60, diameter (mm): 7,5

MMS-plus ST stokanker met metr. buitendraad 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 55 tot 120, diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus I binnendraadanker 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 40 tot 75, diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus P rondkop 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
T-Drive, lengten (mm): 25 tot 70, diameters (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus KS kabelklemschroef 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
T-Drive, lengte (mm): 40, diameter (mm): 5,0

MMS-plus R ooganker 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengte (mm): 40, diameter (mm): 6,0

MMS-TC TimberConnect 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
T-Drive, lengten (mm): 100 tot 160, diameters (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus SSK zeskantkop met aangeperste ring en Konus 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengte (mm): 130, diameter (mm): 16,0

MMS-S zeskantkop, punt gefosfateerd
Roestvaststaal A4 1.4401 blank
Lengten (mm): 50 tot 120, diameters (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-F platverzonken kop, punt gefosfateerd
Roestvaststaal A5 1.4571 blank
T-Drive, lengten (mm): 75 tot 115, diameter (mm): 7,5

MMS-P rondkop, punt gefosfateerd
Roestvaststaal A5 1.4571 blank
T-Drive, lengten (mm): 75 tot 115, diameter (mm): 7,5

MMS-plus SS zeskantkop met aangeperste ring 
Koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 35 tot 160, diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 
Version MMS-plus SS zwaarlastanker: 
Lengten (mm): 120 tot 200, diameters (mm): 16,0 / 20,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT
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HECO®-SC-S
Bevestiging van hout op 
metalen profielen buiten

yy Bevestiging van houten gevel- 
bekleding op stalen en aluminium 
onderconstructies in één werkstap

yy Hoge corrosiebestendigheid van de 
schacht dankzij roestvrij staal 

yy Geharde, verzinkte boorpunt

yyWaarborging van de juiste voor-
boordiameter, hierdoor een optimale 
bevestiging in de onderconstructie

yy Grotere voorboring in het hout: 
minder tegenwerkende krachten bij 
vormveranderingen van het hout

yy Geen verkleuring van het hout dankzij 
roestvrij staal

yy Optimale contactdruk

yy Veilige en economische montage

yy Platverzonken kop voor de  
verankering in hard en zacht hout

HECO®-WR
Meer power in de  
constructieve houtbouw

yy Zeer hoog prestatievermogen

yy Schroefverbindingen ook parallel tot 
de vezels mogelijk

yy Geen vermindering van het  
draagvermogen van 90° tot 45°  
ten opzichte van de vezel

yy Verwerking zonder voorboren

yyWeinig neiging tot splijten, dus kleine 
rand- en tussenafstanden

yy Tijd- en kostenverlaging

yy Breed toepassingsspectrum

yy Hoge corrosiebescherming  
(Durocoat)

yy CE-markering op basis van  
ETA-12/0062

HECO-SC-S vleugelteks schroef, platverzonken kop
PH-Drive/T-Drive, voldraad, roestvast staal A2 1.4567 verzinkt blauw 
Lengten (mm): 42 tot 75, diameters (mm): 4,8 / 5,5

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Boorpunt met vleugels 
(Koolstofstaal) 

Roestvrij staal A2, verzinkt

Platverzonken kop

Voldraad/Deeldraad

HECO-WR speciale voldraadschroef, platverzonken kop
T-Drive, voldraad, koolstofstaal Durocoat 
Lengten (mm): 400 tot 1.000, diameter (mm): 13,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Halve punt

Oppervlakte Durocoat

Platverzonken kop

Voldraad

https://youtu.be/h8QOL4ycDWQ
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HECO®-WS
Meer efficiëntie  
in de houtbouw

yy Eenvoudig in gebruik zonder  
voorboren van hout en staal

yy Zelfborend door de speciale boorpunt

yy Geschikt voor talloze toepassingen

yy Eenvoudige, betrouwbare berekening 
volgens EN 1995-1-1

yy Hoog vloeimoment My,k =31,93 Nm

yy Demonteerbaar

yy Fixatie door middel  
van onderkopdraad

yy Hoog brandweerstandsvermogen

yy De vormvaste directe schroefver-
binding zorgt voor een maximale 
pasnauwkeurigheid

yy Optisch aantrekkelijke verbinding  
zonder doorbreken van houten  
oppervlak aan achterkant

HECO®-WB
Dwarsverstevigingen  
eenvoudig opgelost

yy Dwarstrekversteviging zonder lijm

yy Tot wel 50 % tijdsbesparing

yy Goedgekeurd zonder lijmgebruik

yy Ongeacht de temperatuur

yy Eenvoudige en veilige berekening

yy Hoge trekvastheid 800 N/mm2

yy Individueel bijsnijden in de  
lengte mogelijk

yy Eenvoudig voorraadbeheer

yy Inschroefhuls voor verzinken

yy Diameters [mm]: 16,0; 20,0

yy Lengten [mm]: 3000,  
individueel bijsnijden mogelijk

yy Bouwkundig goedgekeurd  
en gecontroleerd produkt volgens 
Z-9.1-777

HECO-WS stalen deuvel, platverzonken cilinderkop
T-Drive, met schroefdraad onder de kop, koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 73 tot 233, diameter (mm): 7,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Zelfborend door de speciale boorpunt

Oppervlakte blauw verzinkt

Platverzonken cilinderkop

Schroefdraad onder de kop

HECO-WB draadstang
montagegereedschap, voldraad, koolstofstaal verzinkt blauw 
Lengte (mm): 3.000, diameters (mm): 16,0 / 20,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Oppervlakte blauw verzinkt,  
gehard staal

Draadstang zonder kop

Schroefdraadgeometrie  
DIN 7998
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Kleine platverzonken kop met  
achtersnijdende freesribben
Optimale freeseigenschappen in  
hout, nauwkeurige bevestiging  
in het beslag

HECO-Drive-20
nauwkeurig passende H-Drive met Stick-Fit

HECO-UFIX® 
MDF-Schrauben
De optimale schroef voor 
MDF- en HDF-platen

MDF schroef met speciale boorpunt

yy Dichtbij de rand en as  
werken mogelijk

yy Vastschroeven aan kopse kant  
zonder voorboren

yy vergroot het boorgat door de  
freesribben op de punt, daardoor 
wordt de kans op splijtvorming  
en opbollen vermindert.

yy  Exact aanzetten zonder weg te  
glijden op het materiaaloppervlak

yy HECO-Drive en aandrijving met  
stick-fit-effect perfect op elkaar  
afgestemd; de bit wordt vastgeklemd 
en wankelt niet.

yy Eén bitmaat (HD-20) voor het  
complete assortiment.

Freesribben aan de punt
Vermindering van het splijtgedrag bij MDF

Vertande schroefdraad
Vermindering van het inschroefmoment

MDF-boorpunt
Makkelijk en snel voorboren

HECO-UFIX® MDF-schroef, platverzonken kop met freesribben
HECO-Drive, deeldraad, staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 40 tot 60 
Diameters (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Montage van beslag aan kopse kant Stompe corpusverbindingen Montage van zwenkwielen

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

https://youtu.be/Z5ujZZVwsAs
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HECO®-HCS 4.0
Veilig en efficiënt plannen 
met de HECO®-Calculatie 
software

yy  Intuïtieve en interactieve  
gebruikersinterface

yy Berekeningsmogelijkheden voor  
ankers, leuningen, gevels,  
dakspanten, houtverbindingen, etc.

yy Conform de huidige normen

yy Gedetailleerde resultatenoverzicht

yy Duidelijke berekeningen met  
montage-instructies 

yy Geheugenfunctie voor berekeningen

yy Benodigde aantallen  
en artikelverwijzing

yy Efficiënte materiaalplanning

yyMeer rendabel

yy HECO-HCS 4.0 is kosteloos als 
download of CD beschikbaar

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Opgetrokken muren

Berekeningsmogelijkheid voor ankers Leuningbevestiging

Steunpuntversterking

Isolatiemateriaal op dakspanten

Opdikking

CALCULATIE TOOLS (er zijn 17 verschillende calculatie tools beschikbaar)

HECO® Calculatie software 
De software ondersteunt de gebruiker bij 
de statische berekening van verbindingen 
en versterkingen met deel- en voldraad-
schroeven alsook schroefankers. Een 
praktisch voordeel voor de vakman zoals 
een timmerman of dakbedekker: voor het 
maken van offertes kunnen zij te verifiëren 
berekeningen voorleggen en ontvangen zij 
gelijktijdig een betrouwbare instructie voor 
het uitvoeren van montagewerkzaamheden. 

Het voordeel van de modulair opgebouw-
de HECO®-calculatie software is, dat het 

regelmatig geactualiseerd wordt en van tijd 
tot tijd met een nieuwe module aangevuld 
kan worden – zoals nu door een update van 
versie 3.0 naar versie 4.0.

De belangrijkste aanvulling op het  
bewezen berekeningsprogramma is in deze 
samenhang de module “anker ontwerp”, 
naast de bekende “Multi-Monti®” is nu ook 
het innovatieve schroefanker generatie 
“Multi-Monti®-plus (MMS-plus) volledig 
uitgebeeld en zorgt dit voor toegevoegde 
gebruikersflexibiliteit.

  Artikelnummer Aantal per verpakking [stuk] Prijs [€/1 stuk]

  42531 1 gratis

Calculatie software als download via www.heco-schrauben.nl of als CD verkrijgbaar
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POS-merkpresentatie
Profiteer van onze  
merkpresentatie op de 
Point of Sale

Modulair schappensysteem

yy Schapbreedte 1 m of 1,25 m

yy Tot zes schappen, twee  
verschillende dieptes

yy Vlakke en schuine positionering van 
legplanken mogelijk

yy  Praktische onderverdeling van de 
legplanken door strips

yy  Opbouw van de stellingen  
zonder gereedschap 

yy  Afzonderlijke legplanken geschikt 
voor Tego-stellingen

Schapstopper

yy Biedt gedetailleerde  
productinformatie

yy Productkeuzematrix als hulpmiddel 
voor juiste en snelle productkeuze

Dubbele labelstrip

yy Eenvoudige productkeuze  
dankzij kleurcode, specificatie van 
producttype en illustraties

Etiketten

yy Op aanvraag leveren wij  
passende etiketten

PRODUCTINFORMATIE VOOR STELLINGSYSTEMEN

Wij leveren omvangrijke productinformatie op magneetborden of  
sjablonen voor lichtbakken, passend voor het HECO®-schappen-
systeem of voor uw eigen schappenrek.

HECO®-STELLINGSYSTEEM

Schapstopper
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HECO®-
verpakkingsconcept
Gewoon goed verpakt

VARIANTA verpakkingen

yy Opening aan de voorkant als schuiver

yy Opening boven in verpakking  
via perforatie

yy Etiket aan de voorkant  
met plakstrip, (beveiliging)

yy Kijkvenster op de bovenkant

yy Breedte 90 mm, hoogte 75 mm
O-verpakking

yy Stabiele kwalitatief hoogwaardige 
verpakking

yy Uniforme breedte en hoogte

yy Breedte 90 mm/hoogte 92 mm

yy Logisch verpakkingssysteem:  
tot en met schroeflengte 500 mm in 
omverpakking geleverd

yy Vier O-verpakkingen per  
omverpakking

SKV-klein verpakking

yy Opening in principe aan de zijkant 
links met vingergat

yy Etiket aan de voorkant met  
plakstrip, (beveiliging)

yy EAN-code boven (bij SKV 5 aan de 
voorkant analoog aan VARIANTA)

yy Kijkvenster op de bovenkant

yy Breedte 60 mm resp. 90 mm
Kunststof dozen

yyWeerbestendig

yy Afsluitbaar met een deksel

yy Herbruikbaar

yy Optimale handling op bouwplaatsen

VARIANTA verpakking O-verpakking

VARIANTA EN O-VERPAKKING

Stortfunctie bij alle  
Variantaverpakkingen: de 
zekering van het klepje  
zorgt dat de schroeven er  
niet uit vallen

 VARIANTA Omverpakking
  Verpakkings- Lengte Breedte Hoogte Omver- Lengte Breedte Hoogte Aantal per 
  nummer [mm] [mm] [mm] pakking [mm] [mm] [mm] verpakking/ 
      grootte    omverpakking

  VAR 1 85 90 75 3 400 200 105 10

  VAR 2 150 90 75 5 400 200 160 10

  VAR 3 185 90 75 6 400 200 200 10

 O-verpakking Omverpakking
  Verpakkings- Lengte Breedte Hoogte Omver- Lengte Breedte Hoogte Aantal per 
  nummer [mm] [mm] [mm] pakking [mm] [mm] [mm] verpakking/ 
      grootte    omverpakking

  O190 185 90 92 3 400 200 105 4

  O290 285 90 92 7 300 200 200 4

  O390 385 90 92 6 400 200 200 4

  O490 485 90 92 8 600 200 200 4

  O590 585 90 92 8 600 200 200 4

  O850 850 90 92 - - - - -

  O1150 1185 90 92 - - - - -

 SKV-klein verpakking Omverpakking
  Verpakkings- Lengte Breedte Hoogte Omver- Lengte Breedte Hoogte Aantal per 
  nummer [mm] [mm] [mm] pakking [mm] [mm] [mm] verpakking/ 
      grootte    omverpakking

  SKV 1 45 60 45 2 400 200 65 24

  SKV 2 60 60 45 2 400 200 65 24

  SKV 3 85 60 45 3 400 200 105 24

  SKV 4 75 90 60 4 400 200 135 20

  SKV 5 85 90 75 6 400 200 200 20

 Kunststof dozen Omverpakking
  Verpakkings- Lengte Breedte Hoogte Omver- Lengte Breedte Hoogte Aantal per 
  nummer [mm] [mm] [mm] pakking [mm] [mm] [mm] verpakking/ 
      grootte    omverpakking

  H1 140 122 85 9 325 260 185 8

  H2 140 122 126 10 325 260 140 4

  H3 198 198 140 6 400 200 200 2

SKV-klein verpakking

Kunststof dozen

SKV-KLEIN VERPAKKING EN HECO® KUNSTSTOF DOZEN

Aanvullende informatie op aanvraag verkrijgbaar
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HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Telefoon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Fax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de
YouTube: www.youtube.com/c/HECO-Schrauben

Agent Benelux:
Jac. Lowie & Zoon bv
Korte Brinkweg 37b, 3761 EC SOEST
Telefoon: +31 (0) 35 / 54 159 58
Fax: +31 (0) 35 / 54 176 61
E-mail: office@lowie.nl
Internet: www.heco-schrauben.nl

Uw speciaalzaak:

vast is zeker




