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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Delvist gevindskåret skrue med underhovedede 
gevind med lille 60 graders undersænket fræse-
hoved og høj sammenføjningseffekt. Velegnet 
til afstandsfri fastgørelse, tæt på kanter uden 
forboring (f.eks. træplader med træprofil med 
tunge og not). Det kraftige hold fra gevindet 
under hovedet forhindrer, at der opstår knir-
kende lyde, når man går på gulvet

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
• Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
• Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering 

takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte 
pasform

• Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
• Kompatibilitet med tidligere AW-drev

Præcis positionering og meget ren boring på 
grund af avanceret centreringsspids
• Placering og boring uden spåner
• Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem 

boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)
• Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket 

være centreringsstift
• Hurtig skruning takket være blid start af gevind

Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt 
knudeindhold samt træfiberplader
• Lille 60° undersænket hoved og derfor smallere geometri 

til brug i sømme eller med not-/federfittings
• Reduceret splitning af komponenter, der skal monteres, når 

skruen nedsænkes
• Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er 

placeret i det undersænkede hoved

Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på 
grund af asymmetrisk enkelt gevind
• Optimal matchning af borespids og gevindgeometri
• Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk 

placering af gevindflanker

Stor trækstyrke og smidighed
• Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og 

høj smidighed

ASSY®plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, 
forzinket stål, delgevind, 60°
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Længde (l) Gevindlængde 
(lgd) (lg)

Gevindlængde 
med borspids (b) 
(b)

Skaftlængde Produktvægt (pr. 
vare) Art.nr. Stk. pr. 

pk. 

40 mm 20 mm 23,5 mm 5 mm 1,75 g 0178 083 540 500
50 mm 27 mm 30,5 mm 8 mm 2,258 g 0178 083 550 500
60 mm 37 mm 40,5 mm 8 mm 2,64 g 0178 083 560 500

Kan nemt opbevares i ORSY racks eller i ORSYmat automater

Nominel diameter (d) 3,5 mm
Hovedtype Skruer med undersænket hoved 60 grader
Hoveddetaljer Fræseribber
Hoveddiameter (dh) 6 mm
Hovedhøjde (k) 3,2 mm
Indvendig kærv RW10
Gevindtype Trægevind
Gevinddesign Delgevind med underhovedgevind
Design Med skaft
Gevindformat Groft gevind
Nominel diameter 2 4 mm
Kernediameter 2,1 mm
Kernediameter for hoved-
gevind 2,5 mm

Spidsens form Borespids
Materiale Hærdet stål
Overflade Galvaniseret
Maks. iskruningsvinkel 90 grader
Min. iskruningsvinkel 0 grader

Egnet til brug i følgende 
materialer

Papkrydsfiner, Træ, Afledt træprodukt, 
Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ, 
Konstruktionstømmer (KVH)

Anvendelsesområde Indvendig fitting, Element, Lageropførelse, 
Stativ til udstilling, Møbler

Godkendelse ETA-11/0190
RoHS-kompatibel Ja

Anvendelse

Til tilslutning af to træelementer uden monteringshul
Gevindet under hovedet med reduceret gevindstigning og større udvendig diameter gør det muligt at tilslutte to 
træelementer uden monteringsmellemrum. Der er mulighed for en planforsænket forbindelse mellem skrueho-
vedet og materialets overflade.

Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
En træforbindelse, der er konstrueret til at trække sammen, er mulig på grund af delvist gevind, der starter um-
iddelbart efter skaftet. Gevindet i dette tilfælde er helt placeret i den nederste anden komponent.

Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra Ø > 4 mm)
Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse
• Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra Ø > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket 

udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

• For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
• Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de kompo-

nenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde

Bevis for ydeevne

ETA-11/0190-godkendt
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0178 083 540
RW®-bit 0614 70  10
Bit RW® E 6,3 (1/4”) Med patenteret bit til ASSY-skruer 0614 71  10
Bit RW® E 6,3 (1/4”) Med patenteret bit til ASSY-skruer 0614 72  10

0178 083 550
RW®-bit 0614 70  10
Bit RW® E 6,3 (1/4”) Med patenteret bit til ASSY-skruer 0614 71  10
Bit RW® E 6,3 (1/4”) Med patenteret bit til ASSY-skruer 0614 72  10

0178 083 560
RW®-bit 0614 70  10
Bit RW® E 6,3 (1/4”) Med patenteret bit til ASSY-skruer 0614 71  10
Bit RW® E 6,3 (1/4”) Med patenteret bit til ASSY-skruer 0614 72  10

Bemærk

• Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Brug 
ASSYplus 4 skruer i rustfrit stål til udendørs brug og i rum med konstant høj luftfugtighed

• Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din 
enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

• ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plast-
dyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med 
fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.


