
!"Installeras på några sekunder, sparar både tid 
och installationskostnader. 

!"Används i situationer där tillgång till baksidan 
av den installerade fästanordnignen är begränsad, 
t.ex vid metalltaksbjälklag, tubstål, eller 
ångspärrsplast eller duk.

!"Mindre installationsmaterial.

!"Ingen låsmutter krävs .

!"Större flexibilitet i systemutformning.

Används till 
Metallbjälklag, 

Balkar, eller 
Tubstål

BESKRIVNING/SPECIFIKATIONER

Sammy X-Press, en revolution inom 
rörupphängningar
Sammy X-Press® systemet är designat för att ge en direkt anslutning av gängstång i metallbjälklag (0,8 - 1,6 
mm) och tunna z-balkar (1,3 - 1,6 mm) och samtidigt reducera installationskostnader både i form av tid och 
material. Metallexpandern X-Press eliminerar behovet av dyra speciallösningar vid installation av 
rörupphängningar.  Nuvarande metoder som används för tunna metallbalkar kräver användning av en 
tidskrävande låsmutter på den gängade delen av fästanordningen för att förhindra utdrag och är inte

designade för att används till metallbjälklag. I många fall är 
det inte möjligt att få tillgång till baksidan av fästanordningen 
på grund av att den täcks av skivmaterial eller isolering. 
Sammys X-Press® expander har den effektivitet som montörer 
kräver och helt utan användning av låsmutter.

X-Press metallexpander är patentsökta och består av en gängad 
fästanordning och en expanderbar hylsa. Systemet är enkelt 

att installera och den expanderade hylsan komprimeras och förankras vilket förhindrar utdrag efter 
installationen. Sammy X-Press® It installationsverktyg garanterar en perfekt installation varje gång och  
fördelen att kunna genomföra hela installationen med ett verktyg -  borra och skruva in på några sekunder!  

FÖRDELAR

Sammy X-Press 

Sammy’s X-Press, Swivel och Sidewinder

(XP)
Patent Nr. 
6,935,821

(SXP)

Patentsökt

(SWXP)

Patentsökt

Sammy X-Press expanderar för att 
kunna anslutas direkt till :

- Metallbjälklag (0,8 - 1,6 mm)
- Z-Balkar (1,3 - 1,6 mm)

Sammy X-Press Swivel tillåter att rör 
hängs i våg vid extrema taklutningar:
- 89° för Z-balkar

- 45° för metallbjälklag

Sammy X-Press Sidewinder expanderar 
för att kunna anslutas horisontellt till:
- 1,6 mm - 4,8 mm stål - balkar, tubstål

Sammy 
X-Press®
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Sprinklersystem

Rör/Avlopp

Belysning och armaturer 

Luftkonditionering och upphängningar

GODKÄNNANDEN

 X-Press systemet har X9R21 och 25ES UL godkännanden.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Förborra 2. Sätt fast verktyget 3. Stoppa i expandern 4. Installera

UXPIT

Patentsökt

INSTALLATIONSVERKTYG 
SAMMY X!PRESS IT® INSTALLATIONSVERKTYG

ART.
NUMMER

MODELL BESKRIVNING ANTAL

8194910 UXPIT* Universellt X-Press It verktyg 1

8152910 XPDB 9,9 mm borr 1

*Verktygssatsen innehåller: verktyget, bitsfäste, insexnyckel och 9,9 mm borr

Sammy X-Press
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