
USH 

 
Általában a faipari munkákhoz, úgynevezett „könnyű csavarokat” alkalmaznak, amelynek becsavarásánál először kisebb csavaró 
erő ébred, majd ez egyenletesen, fokozatosan növekszik. A több menetszám nagyobb csavaró nyomatékot igényel.  Hasonló 
effektus jelentkezik műanyagokba történő munkavégzés során is, tekintettel arra, hogy az anyagok különbözőek lehetnek, általános 

szabályokat nem minden esetben lehet azért használni.  Tehát legtöbbször, így a sztenderd, „Industry” kialakítású 

csavarozóhegy is elegendő.  Hirtelen terhelés esetén nem kell attól tartani, hogy a csavarozóhegy csúcsa letörik.  Könnyű csavarok 
használatánál az élettartamot kell megnövelni, nagyobb keménység sokkal fontosabb, mint a bit fej szívósága.  Nagyobb 
keménység csökkenti az elhasználódást a csavarozóhegynek azon a részein, ahol a kapcsolódik a csavarral, például: lekerekedése és 
a kipattogzása az éleknek jelentősen lecsökken.  
 
 
 
 
 
 
Kemény csavarok, amelyekkel különböző fémes tömör vagy lemez anyagokat csavaroznak össze metrikus kötőelemekkel. Ennek 
során a hirtelen nagy terhelés jelentkezik a csavarozóhegy csúcsán, amikor a csavarfej alsó sík felülete találkozik a rögzítendő anyag 
szintén sík és rugalmatlan felületével. Köszönhetően az alacsony behajtási nyomatéknak, különböző erők ébrednek és ezek hatása 
jelentős. A másik eset, amikor kemény csavarokról beszélünk az önmetsző csavarokkal történő rögzítés lemezanyagokba. Ebben az 
esetben szintén nagy terhelés éri a csavarozóhegy csúcsát, de ezeknek az erőknek megjelenése és működése különböző az előbb 
ismertetetteknél.  Ebben az esetben a legnagyobb szerepet a Torziós csavarozóhegy által átadott nagy nyomaték játssza.  
Továbbá a Torziós csavarozóhegyek főlénye olyan esetekben is kiemelkedik a hagyományos csavarozóhegyekkel szemben, amikor a 
csavarozást különböző szögben és nyomatékkal kell végrehajtani és a csavarozóhegy csúcsát változó intenzitású terhelés éri.  
  
Az USH csavarozóhegyek  „High-Speed-Cold-Forging”  (azaz nagy sebességű hideg alakítással ) készülnek, amely a gyártó saját 
szabadalmaztatott gyártási módszere. Ennek köszönhetően a csavarozóhegyek rendkívül precíz kialakításúak, kiváló mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkeznek és alak hűek. 

TORZIÓS GEOMETRIA 
A Torziós bit nagyszerűen csökkenti a csavarozóhegy csúcsára eső terhelést.  Ezért, ha ezzel a 
csavarozó heggyel csavarja be kemény csavarokat, akkor a Torziós eljárással készített 
csavarozóhegy könnyedén viseli a vele szembe jelentkező negatív hatásokat. A Torziós zóna 
csökkenti a csavarozóhegy csúcsára nehezedő nyomást, így elkerülhető a csavarozóhegy 
deformálódása, valamint torzulása. Ez a kialakítás hosszabb élettartamot tesz lehetővé! Továbbá 
meggátolja, hogy a csavarozóhegy könnyedén kicsússzon a csavarból és így csökkenti annak 
elhasználódását, valamint meggátolja a munkadarab sérülését.  



ISOTIN 

DIATIN 

Keménység magas fokon 

 
Köszönhetően a dupla titán rétegnek az ISOTIN csavarozóhegy  3000HV (Vickers) 
keménységű felületet( a sztenderd TIN csavarozóhegyek keménysége kb. 2500HV). Az 
optimalizált, több lépcsős vákuumos hőkezelésnek és edzésnek hatására a csavarozóhegy 
mag keménysége 120% -kal nagyobb az ötvözetlen csavarozóhegyekénél. ( DIN szabvány 
szerint gyártott PH2 ötvözetlen csavarozó heggyel hasonlítva). Az optimalizált mag 
keménység valamint az ötvöző réteg vastagsága hosszú élettartamot biztosít az általános 
TIN ötvözésű csavarozóhegyekkel szemben. A Torziós technológia eredményeként a 
csavarozóhegy egyaránt alkalmas puha és kemény felületű anyagokba történő csavarok 
behajtásához. 
 
PZ/PH/TORX/Lapos 

A tökéletes illeszkedés 

 
 
A DIATIN csavarozóhegy valójában egy Torziós csavarozóhegy, amely TIN réteggel van 
borítva. Ez a TIN réteg utólag kap egy speciális DLC (Diamond like carbon) ötvöző réteget. 
A csavarozóhegynek ez a speciális megnyerő megjelenésű ötvözése teszi lehetővé, hogy a 
csavarozóhegy profilja tisztán és tökéletesen illeszkedjen a csavar profiljába és ez által 
csökkentse a csavarozóhegy ki-megcsúszásának lehetőségét.  A Torziós technológia 
kombinációja eredményeként a csavarozóhegy alkalmas kihívást nyújtó csavarozási 
helyzetekben, puha és kemény felületű anyagokba történő csavarok behajtásához. 
 
PZ/PH/TORX/Lapos 



BIGII  /dupla mágnessel A legbiztosabb befogás 

  
Biztos csatlakozás a csavarozóhegy és a 
csavarozóhegytartó közt. 
A csavar becsavarozás abban az esetben a legkielégítőbb, 
ha a csavarozóhegy befogása biztonságos  a hegytartóban.   
Helyezze a csavarozóhegyet a hegytartóban, a mágnes 
megtartja és rögzíti azt. Szinte minden fajta 
csavarozóhegyet képes  befogni. (Ph, Pz, TORX) 
A vezetőpersely segítségével illessze a csavart a 
csavarozóhegyhez és a hegytartóhoz, úgy, hogy a gyűrűs 
mágnes megfogja a csavarfejét. 
A csavar biztonságosan van rögzítve lecsúszása, kifordulása 
a csavarozóhegyről majdnem lehetetlen. 
A csavar virtuálisan eggyé válik a mágneses hegytartóval. 
A BIG II mágneses hegytartó több mint 1kg súlyt képes 
megtartani. 

FOXII  /gyors befogású Gyorsaság  

  
Gyors csavarozóhegy csere egy kézzel. 
A FOX II mágnese hegytartó a vezetőpersely visszahúzása 
nélkül engedi a csavarozóhegy cseréjét.  
Ennek elérése érdekében a külső gyűrűt könnyedén húzza 
vissza és ez által a csavarozóhegy minden ellenállás nélkül 
kiugrik a hegytartóból. 
A FOX II így teszi alkalmassá a csavarózóhegyek egykezes 
gyors cseréjét.  Mindez köszönhető a neodymium 
mágnesnek, valamint a rugós rögzítő mechanizmusnak. 
Ennek eredményeként a  csavarozóhegy „rögzített” a 
hegytartóban és véletlenszerűen nem csúszik ki illetve nem 
ugrik le a csavarfejéről. 

SPACER/mélység 
beállítóval 

Mélységhatárolás 

 

A távtartó gyűrű és a mélységhatároló meggátolja a csavar 
behatolását az rögzítendő anyagba. A csavarfej tökéletesen 
egy vonalban lesz a rögzítendő anyag felületével, minden 
deformitás nélkül. 


