
ontwikkeld door Jeveka

Hoogwaardige binnenzeskantschroeven
Constant op voorraad

trekkracht > 900 N/mm²geperste kop, gerold draad

RVSTitanium



Materiaal WS 3.7165
Gemarkeerd met J of J900
Volledig traceerbaar
Testrapporten beschikbaar

Trekkracht > 900 N/mm²
Materiaal 1.4432 SST A4-80
Gunstig geprijsd
Gemarkeerd met J of J900
Volledig traceerbaar
Testrapporten beschikbaarmeer informatie:

Platinaweg 4
1362 JL Almere
Nederland

+31(0)36 303 2000
sales@jeveka.com
www.jeveka.com

Jextar is het antwoord op de behoefte aan sterkere rvs 
en titanium bevestigingsmiddelen. De Jextar titanium 
grade 5 (WS 3.7165) is in het bezit van de ISO 4762. De 
binnenzeskant van de schroef is geperst en het draad 
gerold. Vervolgens wordt de kop gedraaid waardoor 
deze braamvrij is. Dit maakt de schroef in de basis sterk. 
Jextar Titanium is al beschikbaar vanaf M3.

Sterker
Jextar is het antwoord op de behoefte aan sterkere 
roestvaststalen bevestigingsmiddelen. Wij wisten dat 
dit mogelijk was, en na uitgebreid materiaalonderzoek 
en tests van proefmodellen is het ons gelukt. De Jextar 
bevestigingsartikelen zijn sterker dan standaard A4-80 
bevestigingsartikelen. Bij elke test kwam de trekkracht ruim 
boven de 900 N/mm². Dit betekent meer flexibiliteit in jouw 
ontwerpen en productieproces.

Jextar en Yassine, een sterke combinatie
“Ik ben vereerd om het gezicht van Jextar te zijn” zegt Yassine, als we hem vragen wat 
deze sponsoring voor hem betekent. “Dit geeft mij een boost. Normaal gesproken 
financier ik alles zelf. Denk aan trainingsmogelijkheden tot aan de buitenlandse reizen. 
Jeveka maakt het voor mij een stuk makkelijker om me te focussen op mijn doel: 
het behalen van de Olympische Spelen in 2021, waar Karate voor het eerst op het 
programma staat.”
De overeenkomsten tussen Yassine en Jextar zijn treffend. Beiden zijn ver gekomen na 
uitgebreid voorwerk, en beiden hebben de drive om de beste te zijn. Daarom was het 
voor Jeveka direct duidelijk dat Yassine het juiste uithangbord is voor Jextar. “Beiden 
zijn krachtig en dynamisch, en op beiden kun je vertrouwen om de taak gedaan te 
krijgen”
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