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Du har sikkert en håndfuld af dem liggende i værktøjskassen. Skruetvingerne. Dette herlige
u-undværlige stykke værktøj. Men kender du også facadetvinger, geringsspændere,
gribearmstvinger, hurtigspændere, kanttvinger, overhjørnespændere, rundtomspænder og
vinkelspænder? Du kan finde dem til alle typer opgaver. Vi viser dig her et lille udvalg af de
mere specielle.
Et blik i en af de store producenters katalog afslører over 60 typer, hver i flere størrelser og
udformninger. Her er alt fra bittesmå minitvinger til modelbyggeri over tvinger til montering af
døre og vinduer, opspænding af gelænder til trapper, sammenholdning af rørstykker og til tvinger
der kan give et tryk på fire ton. Der findes kort sagt skruetvinger til enhver opgave.
Vi dykkede ned i kataloget og viser dig her nogle udvalgte eksempler på tvinger, som du normalt
ikke finder i dit byggemarked, men som kan være en stor hjælp i en masse situationer.
Hvad hedder delene på en skruetvinge?
Hvis du skal bruge en speciel skruetvinge, er det nyttigt at kunne et par benævnelser på dette
praktiske værktøj.
Udladning
Fast bøjle
Trykplade
Trapezspindel
Greb

Spændvidde

Glidebøjle
Skinne
Udformningen af de viste dele kan variere i det uendelige. Men udfra benævnelserne kan du slå op i
værktøjskatalogerne, og finde lige den tvinge som du har brug for.
Som i så mange andre tilfælde er der også for skruetvinger en sammenhæng mellem pris og kvalitet.
Du kan sagtens finde skruetvinger i byggemarkedets tilbudsreoler til 10,- kr. stykket, hvor en
tilsvarende i et anerkendt mærke nemt løber op i en 50-er eller endnu mere. Et par typiske forskelle
er, at den dyre tvinge har rutschesikring, så glidebøjlen ikke flytter sig under belastning. Skinnen
holder sig stabil og lige under arbejdet med den dyre tvinge, ligesom greb og trykplade ikke
pludselig går løs. Kort sagt: bruger du jævnligt skruetvinger, og vil du undgå en masse frustrationer
under arbejdet, er der ingen udvej. Du må investere i de dyre tvinger.

Mini-skruetvingen.
Denne fine lille tvinge i aluminium bruges
bl.a. til modelbyggeri, instrumenter og div.
andre hobbyarbejder.
Fås i udladninger mellem 16 og 34 mm og
spændvidder mellem 20 og 47 mm.

Korpustvingen.
Spænder ensartet over hele
spændefladen. Det gør den anvendelig til
en række forskellige sammenspændinger
hvor der kræves ensartet tryk over en større
flade. Anvendes især til emner af træ, kunsstof
og letmetal.
Udladning 85 mm og spændvidde 300-2500 mm

C-skruetvingen
Den type ligger tæt på udformningen af
de oprindelige typer skruetvinger, og blev
oprindelig produceret i træ.
Med knebelgrebet er det muligt med ganske lidt
muskelkraft at opnå meget stor spændekraft, helt
op til mellem 1,5 og 4 tons afhængig af typen.
Bruges ofte ved sammenspændinger af emner
der skal svejses sammen.
Fås med udladninger mellem 50 og 300 mm.
Spændvidder mellem 50 og 500 mm.

Kanttvingen.
Denne smarte tvinge bruger du, når du skal
montere forkanter, lamelkanter osv på lige
eller buede materialer, som f.eks. en hylde.
Udladning: 80 mm
Spændvidde: 80 mm

Enhåndstvingen
Genial tvinge hvis du skal holde og fiksere
med én hånd inden den egentlige tilspænding
finder sted med den anden hånd. Ideel til
arbejder der finder sted over hovedet, eller ved
arbejde hvor man med én hånd skal justere
med et andet værktøj.
Kan spændes fra både den ene og den anden
vinkel.
Spændvidde mellem 300 og 600 mm
Udladning 100 mm

Geringsspænder.
Kan sammenholde emner i gering i fire
forskellige faste vinkler fra 45 til 120 grader.
De bevægelige og centrerede spændearme er
af stål med blødt belagt kunststof, så der opnås
et skånsomt spændetryk på emnerne.
Spændvidde max. 105 mm

Geringstvinge.
Denne tvinge holder enkle retvinklede
forbindelser på plads. Udført i støbegods,
hvilket gør den særlig velegnet i forbindelse
med svejse- og loddearbejde
Spændvidde mellem 50 og 100 mm.

Gribearmstvinge.
På denne tvinge ligger
spændemekanismen uden for
arbejdsområdet. Det betyder, at
den er godt beskyttet mod
f.eks. svejseklatter og det giver
nem adgang til at spænde under
vanskelige forhold.
Den kan spænde i smalle åbninger, på korte afstande og på svært
tilgængelige steder.
Konstruktionen med knebelgrebet (i stedet for det traditionelle
trægreb) gør det muligt at arbejde med spændetryk på næsten 1 ton.
Spændearmen vendes nemt, og kan således både spænde og sprede.
Spændevidder fra 300 til 1000 mm.
Udladning mellem 100 og 140 mm.

Helsmedet tvinge.
Har du behov for en tvinge, der kan give
store spændekræfter ved høje udladninger
uden at deformeres, er en helsmedet tvinge
sagen. De er dyre, men utrolig robuste.
Derfor benyttes de på skibsværfter, til
vognfremstilling, stålkonstruktioner og
kedler og ved store træbyggerier.
Den viste tvinge har almindelig trægreb,
med fås også med knebelgreb til ekstra
kraftfuld opspænding op til 4 tons tryk.
Spændvidder fra 200 til 1500 mm
Udladninger fra 120 til 200 mm

Hurtigspænder.
Disse tvinger fås i flere udgaver, men
hvor trapezspindlen typisk er skiftet ud
med en selvlåsende spændearm i
forskellig udformning.
Tvingen er fremragende i situationer,
hvor der skal anvendes mange tvinger på
samme tid, og hvor tilspændingen skal
foregå hurtigt og smertefrit, som f.eks. ved store limopgaver.
Fastspændingsarmen fungerer som løftestang og gør det muligt at
gennemføre en høj kraftoverførsel på meget kort tid. Herligt stykke værktøj.
Spændvidder fra 120 til 1000 mm
Udladninger fra 60 til 140 mm

Rammespænder.
Smart og enkel konstruktion til samling af
billedrammer.
Utrolig simpel opbygning med 4 spændekæber af
brudsikkert kunststof, 4 føringsstave i stål og elastisk
spændebånd til overførsel af spændekraft.
Nem og enkel at arbejde med. Trinløs indstilling af
rammer fra 8 x 8 cm til 42 x 60 cm.

Vinkelspænder.
Denne spænder kan sammenholde emner i gering og
vinkelret på hinanden. Kan bruges til både træ og metal.
Udført i støbegods og med forkobret spindel.
Kan spænde emner op til 100 mm tykkelse.

Vinkelspænder.
Her ses en anden type vinkelspænder med kæber af
zinktrykgods. Udviklet til montagearbejde indenfor træ-,
kunststof- og metal.
Opspænder let retvinklede emner med forskellig størrelse
mod hinanden. Kan forsynes med bordklemmer, der
gør den let at arbejde med på et vandret underlag.
Største emnebredde: 60 mm.

Variokæber.
Ekstraudstyr der kan sættes på næsten alle almindelige
skruetvinger. Kæberne er lavet af bevægelige dele af
aluminium, der kan drejes i alle retninger. Gør det muligt at
fastholde emner af vidt forskellige form og størrelse mod
hinanden i et fast greb. En virkelig nyskabelse indenfor
spændeteknik. Runde og skæve emner glider ikke længere,
når du prøver at fastholde dem ved f.eks. limning.

Tak til Bessey for lån af tvinger.

