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6,5

4,5 120 8 5,5 TX30 659 299 100

4,5 140 8 5,5 TX30 659 300 100

4,5 160 8 5,5 TX30 659 301 100

4,5 195 8 5,5 TX30 659 302 100
8,0

5,2 155 10 7 TX40 659 303 50

5,2 195 10 7 TX40 659 304 50

5,2 220 10 7 TX40 659 305 50

5,2 245 10 7 TX40 659 306 50

5,2 295 10 7 TX40 659 307 50

5,2 330 10 7 TX40 659 308 50

5,2 375 10 7 TX40 659 309 50

5,2 400 10 7 TX40 659 310 50
10,0

6,0 300 13 6,5 TX50 659 311 25

6,0 330 13 6,5 TX50 659 312 25

6,0 360 13 6,5 TX50 659 313 25

6,0 400 13 6,5 TX50 659 314 25

6,0 450 13 6,5 TX50 659 315 25

6,0 500 13 6,5 TX50 659 316 25

6,0 550 13 6,5 TX50 659 317 25

6,0 600 13 6,5 TX50 659 318 25
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fischer Power-Full:
certifikované i podpořené  
výpočetním programem

EVROPSKÉ SCHVÁLENÍ

....s výpočtovým program fischer

	Pro	vruty	s	celým	závitem	o	prů-
měru	6,5	mm,	8	mm	a	10	mm.	

	Certikováno	při	zašroubování	
proti	letům	dřeva	pod	úhlem		
30	až	90	stupňů.	

	Schválení	rovněž	stanoví	zavru-
tování	vrutu	do	předvrtaného	
otvoru	o	průměru	jádra	vrutu

	Spodní	hrana	a	osová	rozteč	–	
také	bez	předvrtání.	

	Přesný a rychlý výpočet rozmě-
rů a počtu potřebných vrutů. 

	Pro	vruty	fischer	Power-Full	
celým	závitem	o	průměru	6,5	–	
10	mm,	vruty	fischer	pro	dřeve-
né	stavby		
a	vruty	fischer	Power-Fast.

	Měření	v	souladu	se	schválením 
ETA,	Eurocode 5.	

	Pro výpočet 
	 -	spojení	hlavního	a	vedlejšího	

trámu,	
	 -	nepravých	hran	/	trámových	

zesílení,	
	 -	ochran	proti	příčnému	napětí	
	 -	uchycení	střešních	izolačních		

systémů.
	

European Technical Approval - 

for self-tapping screws in timber structures

ETA-12/0073

Bezplatné stažení: 

www.fischer-schrauben.de

	Nyní k bezplatnému stažení na	www.fischer-schrauben.de



Vruty Power Full jsou určené pro: Nové možnosti: 
u řady dřevěných konstrukcí

Hospodárné spojení a vyztužení nosných dřevěných 
konstrukcí jako je:

	výztuha	proti	příčnému	napětí	např.	u	dlabů	
nebo	otvorů	atd.

	výztuha	proti	příčnému	napětí	

	spoje	hlavních	/	vedlejších	trámů

	a	další	využítí	při	rekonstrukcích	atd.

Krátký přehled výhod:

European Technical Approval - 

for self-tapping screws in timber structures

ETA-12/0073

Úspora času a materiálů

 Úzká válcovitá hlava není téměř 
vidět a snižuje roztažný tlak.

 Hlavu je možné snadno  
a hluboko zapustit. 

Minimální riziko rozštípnutí

 Špička vrutu opatřená  
vrtákovým koncem umož-
ňuje zašroubování bez 
nutnosti předvrtání. 

 Špička snižuje riziko roz-
štípnutí dřeva a zmenšuje 
odpor při zašroubování.

Vysoká povrchová ochrana
  Speciální povrchová  
     úprava zajišťuje lepší    
     ochranu proti korozi.

 Speciální potažení vrstvou  
    zinku snižuje křehnutí.

Maximální únosnost

 Celý závit, který probíhá 
    po celé délce vrutu, zajiš-                    
    ťuje optimální přenos síly.

Šablona pro vruty Powerf-Full 
určená pro šroubování pod úhlem.

Spoj pomocí krokve a vaznice
Krokve a vaznice se spojují 
buď pomocí hřebíků (méně 
schopné přenést zatížení), 
nebo pomocí vrutů s částeč-
ným závitem. Používají se 
kotvy mezi krokví a vaznicí, 
které je třeba uchytit hřebíky 
(části z ploché oceli).

Vrut fischer Power-Full, který 
se zašroubuje do krokve 
svisle, podstatně zvyšuje 
únosnost. Přitom se zabrání 
vzniku otvoru kolem hlavy. 
Další výhodou je úspora času 
během instalace ve srovnání  
s kotvami krokev-vaznice. 

Spojení hlavního a vedlejšího trámu 
(natupo)
Až doposud se spojení hlavní-
ho a vedlejšího trámu prová-
dělo pomocí např. plochých 
ocelových částí (trámových 
závěsů). Výsledkem je kompli-
kovaný a viditelný.

Dva vruty fischer Power-Full  
s celým závitem se šroubují 
pod úhlem 45 stupňů  
a křížem. V takovém uspořá-
dání vruty přenášejí smykové 
zatížení. Tak je možné hlavní  
i vedlejší trámy rychle  
a neviditelně spojovat.

Průřezové zesílení pro klasické 
spoje hlavních / vedlejších trámů
Konvexní spoje hlavních a 
vedlejších trámů bez průře-
zového zesílení představuje 
vysoké riziko vzniku průřezo-
vých prasklin, které mohou 
případně vést až k příčným 
zlomům.

Vrut fischer Power-Full  
s celým závitem rozhodně 
zvyšuje příčnou únosnost 
hlavního trámu prostřed-
nictvím jeho zesílení kolmo 
na léta dřeva. 

Uchycení smykového dřeva (u 
střešní izolace)
Smykové dřevo se uchycuje 
pomocí vrutů s částečným 
závitem. K tomu je třeba 
použít mnoho úchytných 
bodů, a proto je k tomu 
třeba použít delší smykové 
dřevo.

Tuhé spoje je možné 
vytvořit pomocí několika 
vrutů fischer Power-Full s 
celým závitem, které vyža-
dují krátké smykové dřevo. 
Vruty se šroubují  do smy-
kového dřeva pod úhlem 
asi 45 stupňů, aby přenesly 
výsledné smykové síly. 

Další možnosti použití:

Rekonstrukce

Vyztužení 
dlabů/
překrytí

Otvory

Spoj. prvky/
dřev. rám. 
konst.

Patní trámy

Spojovací 
vaznice

Opěrné 
zesílení /
zesílení 
proti příčné-
mu tlaku

Nepravé hrany 
trámů / 
trámová 
zesílení


