Zhotovte si sami spojovací prvky
s pomocí rybinových spojů!
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www.arunda.ch

Systém Arunda®

Vaše výhody

Arunda® je systém, který umožňuje ručně
zhotovovat spojovací prvky typu dřevo-dřevo
s využitím rybinových spojů.

Rychlost 8 až 18 spojů za hodinu
(čep + zádlab).
Snadnost Spoj prováděný zeshora je velmi
snadný. Není třeba oddalovat trámy.

Stačí, když disponujete párem šablon Arunda®
(jedna pro čep, druhápro zádlab), výkonnou
horní frézkou vybavenou speciální frézou
Arunda® a několika kusy příslušenství.

Přesnost Spoj dvojitým kuželem:
samosvorný a přiléhající.
Volnost Spoj rovný nebo šikmý, na nosník
nebo na krokev.

Existuje několik vzorů šablon. Stačí zvolit jeden
z nich tak, aby odpovídal šířkám dřeva, které
běžně používáte, neboť čím je spoj větší, tím
lepší je jeho pevnost!

Různorodé funkce Použitelný pro velmi
proměnné šířky dřeva od 40 do 300 mm.
Úspora času Shodné nastavení frézy
pro čepy a zádlaby.

Tabulky šířek trámů a zatížení
Vzory šablon

Šířky trámů (mm)

Řada “B” s pevnými dorazy 90°

Řada “N” s naklápěcími dorazy
(+50°/90°/-50°)

Číslo 50

Pro běžné a speciální spoje, šikmé nebo 90°

50

100
150
200
Šířka trámů (mm)

250

Pevnost Pevnost až do 2100 kg
na 1 spoj.

330-990

Číslo120

500-1’650

Číslo 160

(150) 160-300

0

Jakost Kvalitní trámová konstrukce se spoji
typu dřevo-dřevo.

240-760

Číslo 80
120-200

Číslo 160

Dovolená zatížení (kg)
Číslo 50

80-140

Číslo120

Zvolte si šablonu v závislosti na šířkách dřeva, které obvykle používáte.
Získáte tak optimální pevnost Vašich spojů.

min/max

(40) 45-100

Číslo 80

Pro všechny běžné spoje 90° (nebo šikmé)

optimální

300

560-2’100

0
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Porovnání mezi spojem provedeným kovovou spojkou
a systémem Arunda®
Frézování nosníku
Frézování horní části sloupu
Umístění spojky (pomocí šablony nebo měřením)
Přišroubování (13 až 46 šroubů)
Počet spojů za hodinu

Číslo 50 (B/N)

Číslo 80 (B/N)

Číslo 120 (B/N)

Číslo 160 (B)

Čep na šířku dřeva:
(40)45 až 100 mm

Čep na šířku dřeva:
80 až 140 mm

Čep na šířku dřeva:
120 až 200 mm

Čep na šířku dřeva:
150 až 300 mm

Výška dřeva: 90 až 330 mm

Výška dřeva: 90 až 330 mm

Výška dřeva: 90 až 380 mm

Výška dřeva: 90 až 400 mm

Průřez dřeva: min. 40x90 /
max. 100x330 mm

Průřez dřeva: min. 80x90 /
max. 140x330 mm

Průřez dřeva: min. 120x90 /
max. 200x380 mm

Průřez dřeva: min. 150x90 /
max. 300x400 mm

Cena kovové spojky (typ ATF)
Cena šroubů (mezi 16 a 46 podle spojky)
Celková cena 1 spoje (bez amortizace zařízení a strojů)
Rychlost + snadnost montáže: Stupnice od 1(špatná) do 10 (výborná)

Spojka
✓
✓
✓
5 až 8 spojů / hod.
CHF 10,- až 16,CHF 19,- až 33,CHF 1,- až 3,CHF 30,- až 50,6-7

Arunda®
✓
✓
8 až 18 spojů / hod.
CHF CH 5,- až 10,CH 5,- až 10,9-10

Mobilita Použitelný v dílně i na staveništi,
pro nové dřevo i při renovaci.
Hospodárnost Nahrazuje kovové spojky
za dobrou cenu. Systém Arunda koupíte
jenom jednou.
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