
SD
ld

 
m

SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g

ld m
SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
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SD3060PZ0

SD40100SL
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Șuruburile convenționale cu cap crestat au predominat mult timp ca elemente de fixare demontabile. Se caracterizează prin variantă constructivă simplă, unealtă 
simplă, fabricare uşoară.   În prima jumătate a secolului XX a existat o cerere de soluții noi, când a început producţia auto pe scară largă. În loc de şuruburile 
anterioare care au fost înşurubate manual, a fost nevoie de acelea care au putut fi strânse sau desfăcute cu ajutorul maşinilor de înşurubat, fără a fi deteriorate. 

Unul dintre cele mai obişnuite modele de şurub cu cap cruce este Phillips. Varianta constructivă în cruce se poate centra de la sine astfel, este deosebit de avantajos 
atunci când se utilizează maşini de înşurubat. Atât pentru înşurubarea manuală, cât şi pentru cea cu maşina de înşurubat este importantă alegerea şurubelniţei cu 
dimensiunea potrivită, deoarece o şurubelniţă cu dimensiuni mai mici decăt cea necesară poate fi deteriorată în timpul înşurubării.

Pozidriv este un tip de şurubelniță care poate fi considerată o îmbunătățire a şurubelniței Phillips. Este de asemenea un cap cruce care însă este mai puţin probabil 
să sară afară la înşurubări cu valori mari ale cuplului. Pozidriv are patru puncte de conectare suplimentare - o „cruce secundară” rotită cu 45 de grade față de 
„crucea principală” şi nu sunt muchii rotunjite ca şi la Phillips. Partile laterale ale picioarelor cruce principale sunt paralele unele cu altele, spre deosebire de Phillips, 
care sunt uşor conice Șurubelnițele Pozidriv nu sunt potrivite pentru a desface sau înşuruba şuruburile Phillips (Crucea secundară  nu permite ca şurubelnița să 
alunece în canelură), insă invers şurubelnițele Phillips sunt potrivite pentru strângerea elementelor de fixare Pozidriv într-o oarecare măsură.

Şurubelniţe cu cap drept (SL)

Şurubelniţe cu cap cruce (Philips, PH)

Şurubelniţe Pozidriv (PZ)

Şurubelniţe SD

CrV: 
crom-vanadiu

CrV: 
crom-vanadiu

CrV: 
crom-vanadiu



SD
ld m

SD5080SLPZ1 SL/PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100SLPZ2 SL/PZ2 6,0 × 100  mm CrV 102 g

ld m
SDSETOF8 
                 - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                 - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                 - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                 - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                 - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                 - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                 - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                 - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SDSETOF12 
                   - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                   - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                   - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                   - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                   - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
                   - SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g

SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD5080SLPZ1 SD60100SLPZ2
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Șurubelnițele cap cruce cu profil combinat sunt special concepute pentru strângerea şuruburilor speciale ale contoarelor de energie electrică, siguranţelor automate, 
contactoarelor din gama de produse Tracon. 
Șurubelnițele cap cruce cu profil combinat (SLPZ) combină avantajele şurubelnițelor pozidriv şi ale celor cu cap drept contribuind astfel la o strângere mai uşoară 
şi mai sigură.

Şurubelniţe cap cruce cu profil combinat (SLPZ)

Set de 8 şurubelniţe în husă

Set de 12 şurubelniţe în husă

Şurubelniţe SD

CrV: 
crom-vanadiu


