
Bossard Selection
Chytré produkty pro chytré r�ešení



„Úžasně jednoduché upevnění: S 
naším řešením z Bossard Selection 
to možné je, přesvědčíme Vás.“



SJEDNOTILI JSME CHYTRÉ NÁPADY

Bossard Selection
 
Bossard Selection je pečlivě zvolená kombinace  
multifunkčních spojovacích prvků. Stálá dostupnost  
a vyjímečnost těchto spojovacích řešení činí naši  
kolekci zcela unikátní.

Multifunkčnost

Bossard Selection zahrnuje unikátní spojovací prvky, 
které slučují několik funkcí a tudíž  je prokazatelně 
ekonomická.

Jaké výhody z toho pro vás plynou:
 § Mnohostranná využitelnost
 § Méně samostatných dílů
 § Rychlejší a bezpečnější montáž
 § Více než 30% racionalizačního potenciálu  
v rámci každého spoje

 § Vyšší efektivita
 § Kratší doba instalace
 § Zvýšení produktivity

Dostupnost, celosvětově

S desítkami let zkušeností s globálními zakázkami a 
nákupem spojovacího materiálu můžeme zaručit, že 
naše mezinárodní veřejné zakázky splňují standart 
nejvyšší kvality, spolehlivosti, dostupnosti a bezpeč-
nosti.

Naše odborné znalosti v kombinaci s léty zkušeností
a praxe na trhu, nám umožňují sestavit celou řadu 
produktů, které můžeme nabídnout zákazníkům. 
Mohou tak získat vše pouze z  jednoho zdroje. 
Produkty z  kolekce Bossard Selection jsou běžně 
dostupné skladem.

Jaké výhody z toho pro vás plynou:
 § Jistota dodávek
 § Flexibilita
 § Kvalitnější plánování
 § Výrazné snížení nákladů
 § Zvýšení produktivity

Exkluzivně od Bossard

Významně se podílíme na zvyšování produktivity 
svých zákazníků. Důkazem toho není pouze naše 
motto «Proven Productivity», ale především dlouho-
dobá spokojenost našich zákazníků, kvalitní servis 
a technické poradenství, které poskytujeme. Tohoto 
cíle úspěšně dosahujeme poskytováním exkluzi-
vních výrobků s  jedinečnými vlastnostmi. «Bossard  
Selection» vám může nabídnout pouze Bossard. 



Bossard 
označení

Značka Podrobnosti Materiál Povrchová úprava Ø Rozměry od/do

BN 5128 ecosyn®-fi x
Šrouby s čočkovou 
hlavou s přírubou
s vnitřní hvězdicí

Ocel 4.8
pozinkováno 

modře
M2.5 – M6

BN 4825 ecosyn®-fi x

Šrouby s čočkovou 
hlavou s přírubou s
křížovou drážkou 

Phillips typ H

Ocel 4.8
pozinkováno 

modře
M2 – M6

BN 5950 ecosyn®-fi x
Šrouby se 

šestihrannou hlavou 
s přírubou

Ocel 4.8
pozinkováno 

modře
M3 – M8

BN 10649 ecosyn®-fi x
Šrouby s čočkovou 
hlavou s přírubou s 

vnitřní hvězdicí

Nerezová ocel
A2 – M2.5 – M6

BN 5952 ecosyn®-fi x

Šrouby s čočkovou 
hlavou s přírubou 

s křížovou drážkou 
Phillips typ H

Nerezová ocel
A2 – M2.5 – M6

ECOSYN®-FIX

Bezpečně a ekonomicky
 
Odolný otřesům a vibracím: ecosyn®-fi x šrouby šetří čas 
montáže, náklady na správu položky (redukce prvků) a 
poskytuje bezpečné spojení pro mnoho aplikací.

Velký výběr našich produktů ecosyn®-fi x je 
dostupný na e-shopu Bossard.



Bossard 
označení

Značka Podrobnosti Materiál Povrchová úprava Ø Rozměry od/do

BN 1878 ecosyn®-drill

Vrtací šrouby s čoč-
kovou hlavou typ N, 
s křížovou drážkou 

Phillips typ H

Ocel cementačně 
kalená 560 HV

pozinkováno 
modře

ST2.9 – ST6.3

BN 11904 ecosyn®-drill

Vrtací šrouby s 
čočkovou hlavou
~typ N, s vnitřním 

osmihranem

Ocel cementačně 
kalená 560 HV

pozinkováno 
modře

ST3.5 – ST4.8

BN 1879 ecosyn®-drill

Vrtací šrouby se 
zápustnou hlavou typ 
P, s křížovou drážkou 

Phillips typ H

Ocel cementačně 
kalená 560 HV

pozinkováno 
modře

ST2.9 – ST6.3

BN 1880 ecosyn®-drill
Vrtací šrouby se 

šestihrannou hlavou 
typ K

Ocel cementačně 
kalená 560 HV

pozinkováno 
modře

ST3.5 – ST6.3

BN 1387 ecosyn®-MRX

Vrtací šrouby s 
čočkovou hlavou s 
přírubou a vnitřním 

osmihranem

Nerezová ocel – ST4.2 – ST4.8

BN 10319 ecosyn®-MRX

Vrtací šrouby se 
šestihrannou 

hlavou s těsnicí 
podložkou

Nerezová ocel – ST4.8 – ST6.3

BN 14729 ecosyn®-MRX

Vrtací šrouby se 
šestihrannou 

hlavou bez těsnící 
podložky

Nerezová ocel – ST4.2 – ST6.3

BN 14727 ecosyn®-MRX

Vrtací šrouby s 
čočkovou hlavou s 
křížovou drážkou 

Pozidriv typ Z

Nerezová ocel – ST3.5 – ST4.8

ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Vrtací šrouby také v nerezovém 
provedení 
 
Šrouby k př ímé montáži pro hliníkové, ocelové a 
nerezové plechy v jediné operaci. Bezpečné, rychlé, 
multifunkční a rentabilní.

Všechny produkty ecosyn®-drill a ecosyn®-MRX jsou 
dostupné na e-shopu Bossard. 



Bossard 
označení

Podrobnosti Materiál Povrchová úprava Ø Rozměry od/do

BN 20005
Šrouby s čočkovou 

hlavou s vnitřní hvězdicí 
s plným závitem

Ocel
08.8 / 8.8

pozinkováno modře M2 – M8

BN 6404
Šrouby s čočkovou 

hlavou s vnitřní hvězdicí 
s plným závitem

Ocel
08.8 / 8.8

pozinkováno modře M2 – M8

BN 4850

Šrouby s nízkou 
válcovou hlavou s 

vnitřní hvězdicí s plným 
závitem

Ocel
08.8 / 8.8

pozinkováno modře M3 – M8

BN 20367

Šrouby s nízkou čoč-
kovou hlavou s vnitřní 
hvězdicí s přírubou a s 

plným závitem

Ocel
08.8

pozinkováno modře M3 – M12

BN 4851
Šrouby se zápustnou 

hlavou s vnitřní hvězdicí 
s plným závitem

Ocel
08.8 / 8.8

pozinkováno modře M2 – M8

VNITŘNÍ HVĚZDICE (ŠESTIOBLOUČEK)

Optimální přenos síly a 
nízká míra opotřebení
 
Optimální přenos síly potřebný pro montáž díky tvaru 
vnitřní hvězdice přináší nižší opotřebení a vysokou 
produktivitu. K dispozici skladem i v malých rozměrech.

Kompletní přehled produktů s vnitřní hvězdicí je 
dostupný na e-shopu Bossard.



„At́  už se jedná o ruční či strojní 
montáž: vnitřní hvězdice zajišt́uje 
optimální montážní proces.“



Široká škála inovativních produktových řešení 
je dostupná na e-shopu Bossard.

Bossard 
označení

Podrobnosti Materiál Povrchová úprava Ø Rozměry od/do

BN 1206
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem s velmi nízkou hlavou

Ocel
~ 010.9

černý M2– M10

BN 9524
Šrouby s velmi nízkou válcovou hlavou s 

vnitřní hvězdicí s plným závitem
Ocel

~ 08.8
pozinkováno 

modře
M2– M10

BN 20146
Šrouby s nízkou válcovou hlavou s 
vnitřní hvězdicí s plným závitem

Nerezová ocel
A2 – M2 – M8

BN 1720

Kombi šrouby s čočkovou hlavou
s křížovou drážkou Phillips typ H a s 

neztratitelnou pružnou podložkou DIN 
127 B

Ocel 4.8

Pružná podložka z 
pružinové ocele

pozinkováno 
modře

M2.5 – M5

BN 40100
Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou 
drážkou Phillips a s neztratitelnou 
ozubenou podložkou ~DIN 6797 A

Ocel 4.8

Ozubená podložka 
z pružinové ocele

pozinkováno 
modře

M3; M3.5; M4

BN 20218

Šrouby "Freedrive" s čočkovou hlavou 
s křížovou drážkou Pozidriv + přímou 
drážkou a neztratitelnou čtyřhrannou 

podložkou

Ocel 5.8
pozinkováno 

modře
M3; M3.5; M4

BN 14551

Závitotvářecí šrouby s čočkovou hlavou 
s integrovanou podložkou, s metrickým 

závitem s vnitřní hvřzdicí a přímou 
drážkou a s výstupky

Ocel cementačně 
kalená 

450 – 550 HV

pozinkováno 
modře voskováno

M3; M4

INOVACE

Úžasně jednoduché upevnění
 
Tato produktová řešení otevírají nové perspektivy 
při konstruování a designu. Výsledek: lean design, 
zjednodušení operací, spolehlivá montáž, zvýšená 
produktivita.



„Inovace přinášejí pokrok:
jednodušší montáž technických
zařízení.“



„Objevte kouzlo Bossard  
Selection se všemi výhodami, 
které nabízí. Multifunkční,  
jednoduché a flexibilní.  
Exkluzivně pouze od Bossard.“

Více informací na:
www.bossard.com/selection_cz

SCAN ME

PROVEN PRODUCTIVITY – NÁŠ ZÁVAZEK

Strategie vedoucí k úspěchu
 

Díky mnohaleté spolupráci s našimi zákazníky víme 
jak dosáhnout osvědčeného a stabilního výsledku. 
Zjistili jsme, co znamená posílit konkurenceschop-
nost našich zákazníků. Proto podporujeme naše 
zákazníky ve třech strategických klíčových oblas-
tech.

Za prvé, při nalézání optimálního řešení, které 
spočívá ve volbě a použití nejvhodnějšího spojo-
vacího prvku pro konkrétní výrobek a funkci, požado-
vanou zákazníkem.

Za druhé, od okamžiku, kdy naši zákazníci začínají 
vyvíjet nový výrobek, poskytuje naše oddělení vývoje 
aplikací optimální řešení pro všechny náročné úkoly 
v oblasti spojování.

A za třetí, v efektivně nastavené logistice zákazníka, 
tedy pomocí chytrého a štíhlého řešení Smart Fac-
tory Logistics využíváme našich mnohaletých zkuše-
ností a díky tomu jsme schopni zhotovit řešení šité 
míru dle konkrétních potřeb zákazníka.

“Proven Productivity” chápaná jako závazek našim 
zákazníkům obsahuje dva prvky: Za prvé - proka-
zatelně funguje. A za druhé - je udržitelná a měři-
telně zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost 
našich zákazníků.

Toto je naše filozofie, která nás každý den motivuje
k tomu, abychom byli vždy o krok napřed.
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Bossard CZ s.r.o.
Evropská 873
664 42 Modřice

T 547 131 300 
F 545 214 346

odbyt@bossard.com
www.bossard.com
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