
MULTI MONTI
EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA.



Fördel 
Multi Monti
• Höga utdragsvärden uppnås genom den speciella gängan.

• Snabb och enkel montering.

• Många olika applikationer möjliga.

• Demonterbar och återanvändbar utan minskad 
 utdragskraft.

• Möjliggör användande av mindre borr och grundare 

borrdjup än med ankare, expander, skruv och plugg.

• Lämplig i brandklassade utrymmen.



Multi Monti 
ett patenterat sätt 
att fästa i betong 
och tegel 
utan plugg
Med Multi Monti gör du starka infästningar 
direkt i betong utan plugg. Den patenterade 
skruvgängan är försedd med vassa sågtänder 
som skär sina egna gängor i skruvhålets väg-
gar, utan sprängverkan runt borrhålet. 
Du kan alltså borra mindre hål, närmare hörn 
och kanter med mindre risk för 
sprickbildning. Eftersom sågtän-
derna sitter på de 
första gängorna blir iskruvnings-
momentet minimalt i såväl betong, 
sten, tegel som andra murverk.

CERTIFIKAT
Multi Monti-systemet har testats av 
oberoende provningsanstalter både 
i Sverige och Tyskland. Dessa tes-
ter bekräftar våra egna testresultat 
och bevisar konceptets pålitlighet. 
Bland annat kan nämnas att Multi 
Monti erhållit ett ETA-certifikat 
(European Technical Approval). Det 
är vi ensamma om i vår bransch.



Den stora fördelen med Multi Monti är inte att skruvarna fäster lika säkert 
eller säkrare än de flesta expander och ankare på marknaden. Fördelen 
är snabbheten. Du borrar ett grundare och mindre hål, bara där sparas 
mycket tid och energi. Sedan slipper du momentet med pluggningen. 
De vassa gängorna gör jobbet själv.

Borra grundare,
fäst starkare
och spara tid

 Typ av infästning Dim. Ungefärligt Sättdjup Borrdim.
   utdragsvärde

 Spikplugg 10 x 100 1,0 kN 50 mm 10 mm

 Slagankare M8 1,8 kN 25 mm 10 mm

 Expander M8 3,0 kN 55 mm  8 mm

 Fasadplugg 10 x 100 1,2 kN 50 mm 10 mm

 Pinnskruv + ankarmassa 8 x 110 3,0 kN 85 mm 10 mm

 Multi Monti 7,5 x 100 3,0 kN 40 mm  6 mm

EN HEL SKRUVFAMILJ
I Multi Monti-familjen ingår en stor mängd typer av fästelement. 
Olika skallar och olika dimensioner öppnar för en rad olika använd-
nings  områden. Vid användning utomhus, eller i andra miljöer med 
hög risk för korrosion, finns Multi Monti i 45 mµ zink och i rostfritt, 
syrafast utförande.

HÖGT UTDRAGSVÄRDE REDAN VID GRUNT SÄTTDJUP

 25 2,02 2,15  

 30 2,40 2,50  

 35 2,50 2,60 3,50 

 40 2,80 3,00 3,80 

 45  3,20 4,00 5,50

 50  4,10 4,30 6,30

 55  6,10 6,10 7,20 

 60  6,51 7,20 8,00

Enligt Svenskt typgodkännande.

Utdragsvärden beroende på sättdjup i osprucken betong K25, kN.

 Sättdjup 5 mm borr 6 mm borr 8 mm borr 10 mm borr

  MMS-6 MMS-7,5 MMS-10 MMS-12



Gör så här!

INDUSTRI TAK

• Stag

• Transportskenor

• Traverser

• Maskininfästning

• Ventilationsrör- 
 upphängning

• Ventilationskanal-
 upphängning

• Audioupphängningar

• Kabelstegar

• Belysningsarmaturer

• Aircondition-
 anläggningar

• Skyltar

• Informationstavlor

• Brandlarm

INDUSTRI VÄGG

• Entrétak

• Ställningsförankringar

• Räcken

• Balkar

• Dörrar

• Portar

• Brandskyddsdörrar

• Stegar

• Trappor

• Konsoler

• Vinklar

• Rörupphängningar

• Ventilationskanaler

• Aggregat

• Brandskydd

• Element

• Skåp

• Kabelklämmor

• Kabelstegar

• Skyltar

INDUSTRI GOLV

• Pallstallage

• Portaler

• Räcken

• Maskininfästningar

• Avgränsare

• Rälsinfästningar

• Trappor

• Truck-
 påkörningsskydd

• Stegar

• Stag

• Stängsel

BYGG

• TRP-plåt 
 mot betongbalk

• Takstolsinfästningar

• Snörasskydd

• Balkar

• Syll

• Formar

• Balkongräcken

• Kransäkringar

• Stag

• Trappräcken

• Kärnborraggregat

• Ställningsförankringar

• Reglar

• Hyllor

• Lagerinredningar

• Dörrar

• Skåp

• Köksinredningar

VVS

• Fläktar

• Rörupphängningar

• Klimatanläggningar

• Luftkanaler

• Sprinkler

• Konsoler

• Tvillingklammer

• Badrumsinredningar

EL

• Armaturer

• Proppskåp

• Kabelstegar

• Kabelklammer

• Belysningstavlor

• Övervaknings-
 kameror

• Konsoler

• Kabelkanaler

Att montera Multi Monti är enkelt. Du borrar ett mindre och grundare hål, 
inte djupare än nödvändigt. (Monteringsdjup + 2 cm). När borrdammet är 
borta är det bara att skruva. Inga specialverktyg behövs och fästelementet 
kan belastas direkt efter montering. Dessutom är det möjligt att skruva ut 
Multi Monti och återmontera skruven i samma hål.

Multi Monti fyller sin funktion bäst när kraven är som störst. Tunga infästningar av 
maskiner, balkar, rörledningar och ventilationsanläggningar görs med tydlig för-
del med Multi Monti. Men även allmänna konstruktionsinfästningar som brand-
stegar, dörrkarmar, ledstänger, vägghyllor, speglar med mera sitter där 
de ska tack vare Multi Monti.

Bäst när kraven är som störst



Heco Nordiska AB startade 1989 i Hillerstorp. Från 

början som ett dotterbolag till det tyska företaget 

Ludwig Hettich GmbH, men är idag fristående och 

svenskägt. Vi är ett 30-tal personer som i moderna 

lokaler arbetar med att sälja, förpacka och lacka 

fästelement. 

    Vi har ett nära samarbete med ett flertal leve-

rantörer världen över och kan därför möta de flesta 

skruvbehov inom bygg-, stål- och plåtentreprenad 

samt inom järn-, trä- och byggfackhandel.

    Men vi nöjer oss inte bara med att sälja andras 

produkter. Vi vill gärna vara med och driva skruvens 

utveckling framåt. 

    Välkommen till Hillerstorp. Här löser vi både små 

och stora skruvproblem!

0370-37 51 00
Nyhems Industriområde

330 33 Hillerstorp
Fax 0370-226 66

www.heco.se
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