Bevestigingsartikelen voor de
kassenbouw
Kyocera Senco levert hoogwaardige bevestigingsmiddelen
voor het snel, efficiënt en duurzaam bouwen van kassen.
Door snelle levering, deskundige medewerkers en vooral een
breed en diep assortiment kwaliteitsproducten heeft
Kyocera Senco de pasklare oplossing voor elke verbinding.
Door het veelzijdig productaanbod en het advies op maat is
Kyocera Senco de ideale partner voor de kassenbouw.

Kassenbouw
Continue kwaliteitscontrole
Vertrouwen is goed, controle is beter
Al onze producten ondergaan de strengste kwaliteitscontroles.
In Valkenswaard werken wij met een aantal materiaalbeproevingsmachines, waaronder een Zwick Z600 H
hydraulische trekbank voor het bepalen van de treksterkte
van de bout of bout-moercombinatie (CE). Binnenkomende
materialen testen wij onder andere op mechanische
eigenschappen, maatvoering volgens tekening en/of
de geharmoniseerde norm. Door
het handhaven van een uitgebreid
kwaliteitszorgsysteem bewaken wij de
hoogste kwaliteit voor onze producten en
onze services. Zo kunt u erop vertrouwen
dat u de beste materialen voor uw
project koopt.
Wij adviseren u graag omtrent de mogelijke
bevestigingsmaterialen, rekening houdend
met de normen en standaarden die voor u
van toepassing zijn.

Een greep uit ons uitgebreid assortiment
Zeskantbouten en tapbouten M6 t/m M20. In RVS A2 en
RVS A4 en in de kwaliteit 8.8 met CE markering volgens
ISO 4014/4017/4032 in de elektrolytisch- en thermisch
verzinkte uitvoering. In thermisch verzinkt zowel
overmaats als iso passend.
• Spanwartels (klasse 8) volgens DIN1480 met 2 ogen
en moer in de elektrolytisch- en thermisch verzinkte
uitvoering
• Moeren, sluitringen, sluitplaten in RVS A2 en RVS A4 en
in de klasse 5, 6 en 8 in de elektrolytisch- en thermisch
verzinkte uitvoering.
• Schroeven en boorschroeven in RVS A2 en RVS A4 en
staal in de elektrolytisch verzinkte uitvoering.
• Draadeinden in alle mogelijke uitvoeringen worden voor
u op maat gezaagd.
• Alle artikelen (ook de spanwartels) te leveren met een
3.1B-certificaat.
•
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