
HECO-TOPIX®-plus:
nog meer voor  
de besten. HECO-TOPIX®-plus

NOVITEITEN 
2022



2

Minder wisselen,
sneller werken.

Wij hebben ons gepatenteerde HECO-TOPIX®-plus-systeem nog verder geoptimaliseerd. 
Vier nieuwe aandrijvingen zorgen ervoor dat zowel interieurbouwers als ook timmermannen 
vanaf nu nog maar twee bits nodig hebben om het grootste deel aan schroefklussen uit 
te voeren. De HD-30 voor een diameter van 5 mm en de HD-25 voor een diameter van 
4,5 – 6 zijn nieuw. Daardoor hoeft u het bitje niet meer zo vaak te wisselen en kunt u sneller 
werken! En dat allemaal met de beproefde HECO-TOPIX®-plus-voordelen GripFit®,  
PerfectPitch® en MagicClose®.
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Platverzonken kop  
Ø 6,9 met freesholtes
Voor het vlak verzinken  
van de kop van de  
schroef in het beslag

HECO-TOPIX®-plus beslagschroef Ø 3,5 voor 
schroefverbindingen met beslagschroeven

Meer keuze,
meer opties.

Twee die ons assortiment nog diverser maken – en u nog beter: HECO-TOPIX®-plus  
TimberConstructionScrew / HD-30 Ø 5,0 en HECO-TOPIX®-plus beslagschroef Ø 3,5.

HECO-TOPIX®-plus
beslagschroef Ø 3,5

  Kopdiameter 6,9 mm ideaal  
voor het monteren van beslag

  Aandrijving: T-15 en PZD-2

  Platverzonken kop met frees-
holtes – geen beschadiging van  
het beslag

  HECO-TOPIX®-plus voldraad 
zonder MagicClose®

  Glijcoating voor lage  
inschroefdraaimomenten

  Coating zonder chroom-VI

  Gecertificeerd en gecontroleerd 
product, CE-markering

PerfectPitch® 
Optimale schroef draadspoed 
voor elke schroeflengte

HECO-TOPIX®-plus-punt
Maakt voorboren  

overbodig en vermindert  
het risico van  

splijten van het hout

HECO-TOPIX®-plus TimberConstructionScrew /  
HD-30 Ø 5,0 voor houtverbindingen

HECO-TOPIX®-plus-punt
Maakt voorboren  

overbodig en vermindert  
het risico van  

splijten van het hout

Schachtribben
Maken gemakke-
lijk vastschroeven 

zonder spanning 
mogelijk (alleen  

bij varianten met 
deeldraad)

60° platver-
zonken kop met  

freesribben  
Voor houtver-

bindingen

GripFit® 
HECO-Drive  
maakt werken  
met één hand  
mogelijk

PerfectPitch® 
Optimale schroef-
draadspoed voor 
elke schroeflengte

MagicClose® 
Gepatenteerde  
voldraad trekt houten  
onderdelen zonder  
voorspannen spleetvrij  
tegen elkaar aan.

Niet geschikt voor 
monteren van beslag

HECO-TOPIX®-plus Timber-
ConstructionScrew / HD-30
Ø 5,0

  Platverzonken kop 60° met frees-
ribben voor houtverbindingen

  Aandrijving: HD-30 
(analoog aan HT-plus Ø 6,0)

  Hoge krachtoverbrenging, ook onder 
de moeilijkste omstandigheden

  Als deeldraad en variabele 
voldraad leverbaar

  Glijcoating voor lage 
inschroefdraaimomenten

  Coating zonder chroom-VI

  Gecertificeerd en gecontroleerd 
product, CE-markering



59
73

4-
03

 / 
20

22
 W

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
b

eh
ou

d
en

Agent Benelux:
Jac. Lowie & Zoon bv
Vogelkersberg 5A, 3755 BN EEMNES
Telefoon +31 (0) 35 / 54 159 58
office@lowie.nl, www.heco-schrauben.nl

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg
Telefon +49 (0) 7422 / 989-0, Fax +49 (0) 7422 / 989-200

www.heco-topix-plus.com




