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Kuna turvanõuded ning tervise- ja ohutus-

nõuded on üha rangemad, on ka paljudes 

autorakendustes vajalikuks muutumas nii 

püsivad kui ka eemaldatavad turvakinnitused. 

Alates konstruktsioonikinnitustest kuni 

piiratud väljalaske ilukilpideni saab Hafren 

pakkuda teile õigeid turvakinnitusi, mis 

vastavad nõuetele.

1. Varuratta hoidikud

2. Kütusepumbad

3. Järelturutarvikud

4. Katuseraamid

5. Rattamutrid

6. Turvarihma kinnitused

7. Akud

8. Õhkpadjad

9. Roolisüsteemid

10. Immobilisaatorid

11. Disainikaitse

12. Mootori juhtplokid

13. Alarmsüsteemid

14. Sildid/kilbid

15. Numbrimärgi kinnitused 

PEA MEELES: Ära riski, kinnita turvaliselt – 
nii on odavam.

Kas teadsid, et iga 6 minuti järel 

varastatakse auto?
*IATTI Inglismaa ja Walesi kuritegevuse statistika 2017
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Patenditud toode

See turvakinnitus tagab, 

et iga viimase kui kliendi 

kinnitusvahenditel on 

spetsiaalne, täiesti 

ainulaadne kinnituspea.

Kuna Solok™-i kinnituspeast on miljoneid 

variatsioone, on teie tellitud kinnituspea 

olemas ainult teil, mis suurendab 

turvalisust. Iga uus kasutaja saab koos 

kruvidega kaasa Solok™-i koodi ning 

spetsiaalsed tööriistad, mis tähendab, et 

kõigi teiste Solok™-i tööriistad ei sobi teie 

koodi järgi valmistatud kruvidega.

 Kujundatud nii, et ühegi teise tööriistaga 

ligi ei pääse

 Teie ainulaadse koodi järgi saab 

valmistada täisvaliku isekeermestavaid ja 

meetermõõdustikus metallikruvisid

 Valmistatud süsinikterasest ja 

roostevabast terasest

 Saadaval eri viimistlusega ning muude 

keermetüüpidega, tellimisel kehtivad 

miinimumkogused 

Avariiväljapääsu uks
Sellised väljapääsuuksed peavad olema turvatud 

ning püsima puutumatud, et need avarii korral 

õigesti töötaksid.

Paigaldatav ainult teie tööriistaga

Patenditud toode

Väga turvaline eemaldatav 

mutter/polt ainulaadse 

Scroll-peaga.

Selle mutri/poldi ümar kuju tagab selle, et 

tavaliste tööriistadega seda avada ei saa, 

kuna puuduvad haardenurgad. Seda saab 

paigaldada ja eemaldada üksnes sobiva 

Scroll-võtmega. Patenditud Scroll™-disain 

on huvitava ja meeldiva välimusega.

 Laovalikus 303 S31 roostevabast terasest 

variant

 Muud materjalid ja pinnakatted saadaval 

tellimisel, kehtivad miinimumkogused

 Scroll™-võti tellitav poldikujulisena 

Avalikud rajatised
Paljud avalikud alad nagu liftid ja eskalaatorid 

peavad olema turvatud, et need püsiksid alati 

töökorras.

Paigaldatakse spetsiaalselt sobiva võtmega
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 Laovalikus olemas erinevad 

isekeermestavad ja meetermõõdustikus 

metallikruvid A2 roostevabast terasest

 Kaheavalise peaga muud kinnitused:

 Sise- ja välispoldid

 Silindermutrid

 Seadekruvid

 Klaasikruvid

 Suure ketaspeaga kruvid 

Lõikesüsteem on väga 

turvaline püsikinnituse 

süsteem.

Nii lõikemutter kui ka lõikepolt on 

kuuskantpeaga, mis kindla 

pöördemomendi juures küljest ära lõikub. 

Paigaldatakse tavalise kuuskantpesa- või 

lehtvõtmega. Paigaldatud lõikemutter jääb 

avamiskindla koonuspeaga ning lõikepolt 

jääb avamiskindla peaga teie valikul: kas 

poolümara või peitpeaga.

 Lõikemutrid on laovalikus tsingitud (CR-3) 

roostevabast terasest heledad, tsingitud 

terasest, A2 ja A4 roostevabast terasest

 Laovalikus poolümara peaga lõikepoldid, 

peitpeaga lõikepoldid tellitavad

Peitpeaga 

isekeermestav

Madalpeaga 

isekeermestav

Peitpeaga 

metallikruvi

Madalpeaga 

metallikruvi

Kumera peitpeaga 
metallikruvi

Suure ketaspeaga

Sise- ja välispoltSilindermutter 

Seadekruvi

Peitpeaga

lõikepolt

Poolümara 

peaga 

lõikepolt

Lõikemutter

Keerake tavalise 
võtmega kinni

Pange lõikepolt 
paigalduskohta

Kuidas kasutada:

2120

Kahe avaga
Ü

Lõikepoldid

Lõikemutrid 
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Tufnut®
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ESINDAJA EESTIS:

KERO Trading OÜ

Uus-Ringi tee 5

Jüri

75301 Rae vald

Harjumaa

Tel:+3725027413

info@kero.ee

www.kero.ee

Unit 23

Mochdre Industrial Park

Newtown

Powys

SY16 4LE

Tel: + 44 (0) 1686 621 300

E-post: sales@hafrenfasteners.com

Www: hafrenfasteners.com

Vandalism
Kuritegevus 

Suveniirijahtijad 
Näppamine

Terrorism

Vargused
Tervise- ja ohutusnõuded 


