
 

Discuskop 

 

De plaatvormige kop van de schroef vergroot het contactoppervlak op het werkstuk en zorgt 

daardoor voor aanzienlijk hogere treksterktes van de kop ten opzichte van een platkopschroef. 

Zo is het met de SPAX discuskop mogelijk de houtsoorten strakker tegen elkaar aan te 

trekken. De discuskop is in het SPAX assortiment verkrijgbaar vanaf een schroefdraad 

buitendiameter van 6,0 mm. 

SPAX 4CUT-frees 

 

Als SPAX 4CUT-frees wordt de vierkante uitsparing van een SPAX in de overgang van 

schroefdraad naar schacht bedoeld. Het voordeel is dat het inschroefdraaimoment tot 60% 

gereduceerd wordt. Zo kan de SPAX gelijkmatig en met weinig kracht worden verwerkt; Er 

wordt ook bespaard op de energiereserves van een batterij-aangedreven gereedschap. In het 

algemeen wordt de SPAX 4CUT-frees gebruikt voor schroeflengtes vanaf 160 mm. 

 

 

 



 

Deel schroefdraad 

 

Het deel schroefdraad strekt zich slechts over een deel van de schroeflengte uit. Schroeven 

met deel schroefdraad zijn met name geschikt voor het maken van hout constructies. Het 

schroefdraadvrije gedeelte moet altijd dusdanig gekozen worden dat het minstens met de dikte 

van de plaat die moet worden vastgeschroefd, overeenkomt. Daarbij zet het schroefdraad zich 

in het onderste stuk hout vast, terwijl het bovenste stuk hout via de schroefkop stevig aan het 

onderste stuk hout vastgetrokken wordt. 

 

SPAX T-STAR plus 

 

De SPAX T-STAR plus rachtaangrijping biedt alle voordelen van de SPAX T-STAR 

rachtaangrijping (geen cam-out-effect, het minimaliseren van de aandrukkracht, absorberen 

van hoge draaimomenten). Daarnaast heeft deze rachtaangrijping een kleine uitsparing in de 

schroefkop onder de aandrijfvlakken, waarin de bijpassende SPAX T-STAR plus BIT met 

geleidepen nauwkeurig kan worden ingezet. Deze SPAX T-STAR plus-verbinding zorgt voor 

een optimale krachtoverdracht, lange levensduur van de SPAX T-STAR plus BITs en een 

perfecte pasvorm. Zelfs het verwerken van SPAX via een kop is heel eenvoudig, aangezien de 

schroef veel beter geleid wordt en niet langer van de BIT kan vallen. 


