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with large domed washer 
มาพร้อมกับแหวนรูปโดมขนาดใหญ่
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แหวนวงรีขนาดใหญ่ 4B
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อุปกรณ์เสริมส�าหรับสลัก
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เครื่องมือช่วย

AIR TOOLS
เครื่องมือที่ใช้ลม

For EASIFIT Bolts

ส�าหรับสลักเกลียว EASIFIT
For EASIFIT Bolts

ส�าหรับสลักเกลียว EASIFIT

with small flat washer 
มาพร้อมกับแหวนอีแปะขนาดเล็ก

with large flat washer 
มาพร้อมกับแหวนอีแปะขนาดใหญ่



For steel buckets with
recessed holes use:
Bolt, hexagon nut and
large domed washer.

ใช้กับรูยึดกะพ้อเหล็ก 
ประกอบด้วยสลักเกลียว 
น๊อตหกเหลี่ยม และ
แหวนรูปโดมขนาดใหญ่

Head 

หัวสลัก

Domed washer 

แหวนรูปโดม
Large Flat Washer

แหวนอีแปะขนาดใหญ่
Nylon Insert Lock Nut
น๊อตล็อกเสริมไนลอน

Max. Bolt Torque
แรงหมุนสลักสูงสุด

BOLT LENGTH (measured overall) / ความยาวสลัก (วัดรวมทั้งหมด)

Bolt, hex nut, small washer (boxed/100) - Weight Kg/100 / สลัก, น๊อตหกเหลี่ยม, แหวนขนาดเล็ก (100 ชุดต่อกล่อง) - น�้าหนัก kg/100

Bolts Only (bulk packet) - weight Kg/packet / สลักอย่างเดียว (แพ็คใหญ่) - น�้าหนัก กิโลกรัมต่อแพ็ค

ฟรีค่าบริการออกแบบ และให้ข้อมูลทางเทคนิค
จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเรา

* Weight Kg/50 / * น�้าหนัก kg/50

*  Packed in 1000’s
**  Packed in 250’s

* บรรจุ 1000 ชิ้น
** บรรจุ 250 ชิ้น

BOLT LENGTH (measured overall) / ความยาวสลัก (วัดรวมทั้งหมด)

For steel buckets with
flat holes use:  
Bolt, hexagon nut and
small flat washer.

ส�าหรับกะพ้อเหล็กที่มีรูเรียบ 
ประกอบด้วยสลักเกลียว 
น๊อตหกเหลี่ยม และ
แหวนอีแปะขนาดเล็ก

For plastic buckets use:
Bolt, hexagon nut and
large flat washer.

ส�าหรับกะพ้อพลาสติก 
ปะกอบด้วยสลักเกลียว 
น๊อตหกเหลี่ยม และ
แหวนอีแปะขนาดใหญ่

Euro Bolt
DIN 15237 - Steel/Stainless Steel 304

•	 ISO grade 5.8 (exceeds DIN15237)

•	 Large bolt head diameter

•	 Fully threaded

•	 Available as Zinc plated, self-colour or stainless

•	 Choice of packings:
 - Bolt, hex nut & domed washer boxed/100
 - Bolt only, bulk packed in bags

•	 Bolt torque rating dependent on bucket & belt size

สลักยูโร
เหล็ก/ สแตนเลสสตีล 304 ตามมาตรฐาน DIN 15237

•	 เกรด ISO 5.8 (สูงกว่า DIN 15237)

•	 หัวสลักมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

•	 มีเกลียวเต็มแท่ง

•	 มีทั้งชนิดที่ชุบสังกะสี สีธรรมชาติหรือสแตนเลส

•	 ตัวเลือกในการบรรจุ
 - สลัก น๊อตหกเหลี่ยม และแหวนรูปโดม 100 ชุดต่อ 1 กล่อง
 - บรรจุสลักอย่างเดียว

•	 ระดับแรงในการขันสลักขึ้นกับขนาดของกะพ้อและสายพาน

FREE Design Service Technical support

from our team of specialist engineers



M6 “BSW”

M8 “BSW”

M10 “BSW”

M12 “BSW”

มีทั้งชนิดที่ท�าจากเหล็ก และสแตนเลสสตีล 304

• เหล็กเกรด ISO 5.8 (สูงกว่ามาตรฐาน DIN 15237)

• ลักษณะหัวเว้าและมีหู 4 หู ที่ผิวหน้าบริเวณด้านล่าง

• น๊อตหกเหลี่ยมรวมทั้งแหวนอีแปะขนาดเล็ก

• มีทั้งแบบเกลียววิตเวอร์ตและเกลียวเมตริก

• ชุบสังกะสี (มีสีธรรมชาติตามต้องการพิเศษ)

• ระดับแรงในการขันสลักขึ้นกับขนาดของกะพ้อและสายพาน

4B Large Oval Washer 
แหวนวงรีขนาดใหญ่ 4B

BOLT LENGTH (measured from under the bolt head

ความยาวสลัก (measured from under the bolt head)

* Available in stainless steel / * มีชนิดที่ท�ามาจากสแตนเลสสตีล

AVAILABLE IN
STEEL/STAINLESS STEEL 304

•	 Use	with	Ref	70	bolts	in	heavy	duty
	 applications

•	 Locates	over	4	lugs	on	bolt	head,	increasing
	 effective	bolt	head	size	and	bolt	holding

•	 Belt	must	be	thick	enough	to	absorb	the
	 washer	and	/	or	the	bucket	belt	holes
	 should	be	recessed

•	 Not	recommended	on	pulley	diameters	of
	 less	than	20”	(500mm)

•	 Fit	the	longest	part	of	the	oval	across	the
	 belt	width

มีทั้งชนิดที่วัสดุท�าจากเหล็ก
และท�าจากสแตนเลสสตีล 304

• ใช้สลัก REF70 ในงานที่ต้องใช้ความแข็งแรง  
 ทนทาน
• มีหูทั้งหมด 4 หู บริเวณหัวสลักช่วยเพิ่มขนาด 
 ของหัวสลักและประสิทธิภาพการยึดเกาะ
• สายพานต้องมีความหนาเพียงพอที่จะรองรับแหวน 
 และ/หรือ รูยึดกะพ้อ
• ไม่แนะน�าให้ใช้กับรอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 เล็กกว่า 20 นิ้ว (500 มม.)
•	 ติดแหวนวงรีโดยให้ส่วนที่ยาวที่สุดพาดผ่าน  
 สายพานในแนวกว้าง

*	Available	in	stainless	steel	/ * มีชนิดที่ท�ามาจากสแตนเลสสตีล

Large Oval Washer / แหวนวงรีขนาดใหญ่

4B REF 70 BOLT

AVAILABLE IN STEEL / STAINLESS STEEL 304

•	 Steel – ISO grade 5.8 (exceeds DIN 15237)

•	 Concave head with 4 lugs on the underside to

 prevent rotation when tightening

•	 Hexagon nut and small flat washer included

•	 Available in Whitworth thread or metric thread

•	 Zinc plated (self colour on special request)

•	 Bolt torque rating dependent on bucket & belt size

Head 

หัวสลัก
Max. Bolt Torque
แรงหมุนสลักสูงสุด



“UNF”

“UNF”

“UNF”

สลักเขี้ยว 4B

•	 การออกแบบเฉพาะ-ด้วยการเจาะยึดเขี้ยวเข้ากับ 
 สายพาน
•	 หัวสลักมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ = ความ 
 ต้านทานการดึงทะลุผ่านสูงสุด
•	 หัวสลักเป็นแบบแผ่นเรียบ-กดลงไปบนสายพาน 
 อย่างเต็มที่ - ช่วยลดความเสี่ยงและการฉีกขาด 
 ออกจากสลักเนื่องจากหัวสลักเผยอออกจากด้าน 
 หลังของสายพาน
•	 เหมาะกับทั้งชนิดที่มีรูยึดสลักและไม่มีรูยึดสลัก
•	 เหมาะสมอย่างยิ่งกับกะพ้อ CC-S
•	 ระดับแรงในการขันสลักขึ้นกับขนาดของกะพ้อ 
 และสายพาน

•	 มาพร้อมกับแหวนขนาดเล็กและน๊อตล็อกเสริม 
 ไนลอน
•	 มีลักษณะเป็นแท่งปลายรูปหกเหลี่ยมซึ่งมีความ 
 พิเศษเพื่อการตรึงด้านหนึ่งของสลักไว้ ไม่ให้หมุน 
 เมื่อต้องการขันสลักเข้าหรือออก
•	 มีความรวดเร็วในการขันยึดและคลายสลัก
•	 ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของเครื่องล�าเลียง
•	 ช่วยลดความเสียหายของสายพานที่อาจเกิดข้ึน 
 จากสลักมาตรฐานทั่วไป
•	 รูปแบบเกลียว UNF
•	 ระดับแรงในการขันสลักขึ้นกับขนาดของกะพ้อ 
 และสายพาน

4B FANG BOLTS / สลักเขี้ยว 4B

4B EASIFIT BOLTS / สลัก EASIFIT 4B

Standard zinc plated, self colour and stainless options on request / ชุบสังกะสีมาตรฐาน, สีธรรมชาติ และสแตนเลสส�าหรับความต้องการพิเศษ

Standard zinc plated, self colour and stainless options on request / ชุบสังกะสีมาตรฐาน, สีธรรมชาติ และสแตนเลสส�าหรับความต้องการพิเศษ

BOLT LENGTH (measured overall) / ความยาวสลัก (วัดรวมทั้งหมด)

BOLT LENGTH (measured overall) / ความยาวสลัก (วัดรวมทั้งหมด)

4B FANG BOLTS

•	 Unique	Design	–	fangs	bite	into	belt,
 locking bolt in place while nut is tightened
 – eases fitting and removal of nut
•	 Large	bolt	head	diameter	=	maximum
 resistance to pull through
•	 Flat	bolt	head	–	pulls	fully	flush	into	belt
 – reduces risk of rip out of bolt due to
 head protruding from back of belt
•	 Suitable	for	recessed	or	non	recessed
 bolt holes
•	 Ideal	for	CC-S	buckets
•	 Bolt torque rating dependent on

4B EASIFIT BOLTS
สลัก EASIFIT 4B
•	 Supplied	with	small	washer	and	nylon
 insert locknut
•	 Shank	formed	with	hexagon	tip.
 Special tool grips this hexagon,
 stopping bolt rotation while
 simultaneously driving the self-locking
 nut on (or off) in one easy operation
•	 Speeds	fitting	and	removal	of	bolts
•	 Improves	elevator	safety
•	 Reduces	belt	damage	caused	by
 standard bolts
•	 UNF	threadform
•	 Bolt torque rating dependent on
 bucket & belt size

STEEL/ZINC PLATED/STAINLESS STEEL 316
เหล็ก/ชุบสังกะสี/สแตนเลสสตีล 316

Head 

หัวสลัก

Head 

หัวสลัก

Max. Bolt Torque
แรงหมุนสลักสูงสุด

Max. Bolt Torque
แรงหมุนสลักสูงสุด



BOLTS ACCESSORIES 
อุปกรณ์เสริมส�าหรับสลักเกลียว

Metric Nylon Insert
Self Locking Nut (DIN 985)

น๊อตล็อกตัวสลัก (DIN 985) 
Metric เสริมไนลอน

Domed Washer THIN (NOT DIN)-
Stainless STEEL 304 ONLY

แหวนรูปโดม THIN 
(ไม่รองรับมาตรฐาน DIN) 
เฉพาะมาตรฐานสแตนเลสสตีล 304 
เท่านั้น

Rubber Washer

แหวนยาง

BSW Nylon Insert Self
Locking Nut (P-TYPE)

น๊อตล็อกสลัก BSW 
เสริมไนลอน (ชนิด P) 

Domed Washer DIN 15237
Stainless STEEL 304

แหวนรูปโดมตามมาตรฐาน DIN 15237 
และสแตนเลสสตีล 304

Fender Washer
(Mudguard Washer)

แหวนเฟนเดอร์ 
(แหวนบังโคลน)

Hexagon Locknuts
(HALF NUTS)

น๊อตล็อกหกเหลี่ยม
(ครึ่งตัว)

Domed Washer DIN 15237
Mild Steel

แหวนรูปโดมท�าจากไมล์ดสตีล

Single Coil
Spring Washer

แหวนสปริงรอบเดี่ยว

EASIFIT Hand Tool

เครื่องมือ EASIFIT

EASIFIT Air Tool

เครื่องมือที่ใช้ลม EASIFIT

For EASIFIT Bolts
ส�าหรับสลักเกลียว 

EASIFIT

For EASIFIT Bolts
ส�าหรับสลักเกลียว 

EASIFIT

Shake Proof Lock Washer

แหวนยึดกันสะเทือน



BELT FASTENERS / ตัวยึดประกบสายพาน

LIGHT DUTY / การท�างานอย่างเบา

Example of joint using 3 Supergrips
on a belt of 150 to 195mm wide.
25mm minimum belt projection for
all sizes.

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Suppergrip 3 ตัว
กับสายพานขนาดความกว้าง 150 ถึง 
195 มิลลิเมตร ซึ่งต้องมีระยะให้สายพาน
โผล่ออกมาอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร
ในทุกๆ ขนาด

Belt Strength - 500kN/m max.
ความแข็งแรงสายพาน 500 kN/m

Weight - 0.5Kgs / น�้าหนัก 0.5 kgs

M14 Bolts / สลักเกลียว M14

Belt Strength - 800kN/m max.
ความแข็งแรงสายพาน 800 kN/m

Weight - 0.81Kgs / น�้าหนัก 0.81 kgs

M14 Bolts / สลักเกลียว M14

Bespoke belt clamps available for belts over 1250kN/m. Contact 4B’s
technical department.

มีแคลมป์หนีบสายพานทนแรงดึงที่สูงกว่า 1250 kN/m ตามแต่ความต้องการ
ของลูกค้า ติดต่อแผนกช่างเทคนิคของ 4B’s

Belt Strength - 1000kN/m max.
ความแข็งแรงสายพาน 1000 kN/m

Weight - 0.85Kgs / น�้าหนัก 0.85 kgs

M14 Bolts / สลักเกลียว M14

Belt Strength - 1250kN/m max.
ความแข็งแรงสายพาน 1250 kN/m

Weight - 1.83Kgs / น�้าหนัก 1.83 kgs

M16 Bolts / สลักเกลียว M16

ตัวยึดประกบสายพานกริพเวลล์ 4B
ตัวยึดประกบส�าหรับงานเบา

•	 ส�าหรับสายพานล�าเลียงที่รับแรงสูงสุด 630 kN/m  
 และความหนาสายพานสูงสุด 7.0 มม.
•	 สอดเข้าระหว่างตัวหนีบที่เป็นเหมือนฟันเลื่อย
•	 ส�าหรับแนวการเชื่อมต่อที่ยาวขึ้นต้องใช้ตัวยึด 2 ตัว
 ที่มีขนาดเท่ากัน เช่น ใช้ตัวยึดกริพเวลล์ 2 x 150 มม. 
 ส�าหรับยึดสายพานกว้าง 300 มม.

ระบบ SUPERGRIP

•	 ประกอบเข้ากับระบบได้อย่างง่ายดายด้วยขนาด 
 ชิ้นส่วน 50 มม.
•	 มีให้เลือกถึง 4 รุ่นส�าหรับสายพานที่รองรับภาระ 
 สูงสุด 1250 kN/m โดยไม่จ�ากัดความหนา

•	 ชิ้นส่วนประกอบด้วยตัวประกบเชื่อมที่มีขนาด 
 แบ่งครึ่งเท่ากัน 2 ตัว สลักและน๊อตทนแรงดึงสูง
•	 มาพร้อมกับน๊อตไนลอนมาตรฐาน - ที่อุณหภูมิ 
 สูงสุด 80 องศาเซลเซียส ส�าหรับอุณหภูมิสูงกว่า  
 80 องศาเซลเซียสก�าหนดให้ใช้น๊อต Philidas
•	 ชนิดที่ท�าจากสแตนเลสสตีล

4B GRIPWELL FASTENER
LIGHT DUTY FASTENER

•	 For	elevator	belts	up	to	630	kN/m	and	up
	 to	7.0mm	max.	thickness
•	 Vice	grip	between	serrated	jaws
•	 For	longer	joints	use	2	fasteners	of	equal
	 length	per	joint.	e.g.	2	x	150mm	Gripwell
	 fasteners	for	a	300mm	wide	belt	bucket	&		
	 belt	size

SUPERGRIP SYSTEM

•	 Easy	to	fit	modular	system	of	50mm
	 segments
•	 4	versions	available	for	belts	up	to		
	 1250	kN/m	without	thickness	limitation
•	 Each	assembly	comprises	2	half	joints,
	 high	tensile	bolt	&	self-locking	nut
•	 With	standard	nylon	nuts	-	max	temp.
	 80º	C,	for	temp.	80º	C+	specify
	 Philidas	nuts
•	 Available	in	stainless	steel



4B catalogues also available:
แคตต�ล็อกอื่นๆ ของ 4B:

• Belting / กะพ้อลำ�เลียง

• Buckets / ส�ยพ�น

• Chains / โซ่

• Electronics / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


