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MATEO  Καρφί ξυλοκατασκευών  

 Καρφί με διαβαθμίσεις από σκληρό ξύλο 

 

www.novatecnica.gr


 

Η ασφάλεια στις συνδέσεις. 

MATEO Καρφί ξυλοκατασκευών  

Ξύλινη σύνδεση  για  παραδοσιακές κατασκευές από 
ξύλο, συνδέεται με μερικά χτυπήματα σφυριού. σύνδεση  

 

συμπαγές ξύλο 

Πλεονεκτήματα  
I Σύνδεση από ξύλο σε ξύλο- οικολογική, με μεγάλη διάρκεια ζωής 

I Απλή επεξεργασία 

I Προδιάτρηση στο έργο ή στο εργοτάξιο 

I Συναρμολόγηση με δυνατότητα σχεδίου και υπολογισμού 

I Σύνδεση με αυτόματη σύσφιξη 

I Παραδοσιακό και οπτικά ελκυστικό 

I Σύνδεση χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα 

I Υπολογίσιμη προστασία από πυρκαγιά 

I Αυτοκεντραριζόμενο – προτοποθετείται εύκολα σε μεγάλο μέρος του μήκους. 

I Στατική ανθεκτικότητα 

 

Εφαρμογή 

Διαβαθμισμένο καρφί με ρουστίκ σχεδίαση από συμπαγές σκληρό ξύλο για το κάρφωμα μερών 

ξύλινων κατασκευών.  

Φέρουσες κατασκευές οροφής, κύριες και δευτερεύουσες δοκοί. 

Υποστηρίγματα, πλαίσια πορτών και τοίχοι CLT για συνδέσεις γωνίας και συνδέσεις 

 Χαρακτηριστικά 

Το επεξεργασμένο σε τόρνο καρφί ξύλινων κατασκευών MATEO είναι διαθέσιμο σε ξύλο οξιάς (Αρ. 

προϊόντος K304) και μελιάς (Αρ. προϊόντος K303). 

Οξιά: Σκληρό και όλκιμο  (παραμορφώσιμο) με ικανότητα φορτίου έως  0,8 τόνο (εγκάρσια 

τοποθέτηση ως προς τις ίνες του ξύλου F1). Μελιά: με μεγαλύτερη ικανότητα φορτίου έως 1 τόνο (βλ. 

πίνακα στην επόμενη σελίδα). 

Διατηρεί τις διαστάσεις του σε 7-8 % υγρασία ξύλου. 

Μετά την επεξεργασία το καρφί διαστέλλεται και συγκρατεί τα μέρη με σταθερό και 

ασφαλή τρόπο μεταξύ τους. Εάν χρησιμοποιηθεί αδιάβροχη κόλλα, μπορούν να 

επιτευχθούν μεγαλύτερες  τιμές εξόλκευσης, προσδίδοντας σ τη σύνδεση επιπλέον 

ασφάλεια . 

Επεξεργασία  

Κοπή της προεξοχής και 

πέρασμα με γυαλόχαρτο. 
www.novatecnica.gr 

επεξεργασμένο σε τόρνο 

με διαβάθμιση 

στρογγυλή κεφαλή καρφιού 

Διάτρηση με τρυπάνι 

διαβάθμισης 

χειροκίνητα ή με 

βιομηχανικό τρόπο 

στο κέντρο 

επεξεργασίας. 

Εισαγωγή μέχρι την 
κεφαλή του καρφιού 

Χτύπημα με σφυρί 
μέχρι το τέρμα. 

Κοπή της προεξοχής 
και πέρασμα με 
γυαλόχαρτο.. 
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Σύνδεση γωνίας 

Μετωπική σύνδεση εφελκυσμού 

Ø30 σημείο διάτμησης 

Αόρατο I με αυτόματη σύσφιγξη I αποσυναρμολογούμενο 

Σχήμα διάταξης 
 

4 βαθμίδες 

ευθυγραμμισμένο 

3 βαθμίδες 

 

Ø25 σημείο διάτμησης 

Η προεξοχή να 
κόβεται 
ευθύγραμμα 

Εφαρμογές 

Μετωπικές συνδέσεις 

 

 

Σύνδεση Τ 

Διαστάσεις 

 

 

Τιμές φορτίου καρφιού ξυλοκατασκευών MATEO 

Σύνδεση T 

 

Ενώνουμε τις ιδέες σας.. 

Τύπος 
ξύλου 

Τύπος 

ξύλινου 

καρφιού 

0 d, ξύλινου 

καρφιού 

(Σημείο 

διάτμησης) 

[mm] 

F2,Rk 
[kN] 

Ελάχιστο 

πάχος 

ξύλου 

[mm] 

 Ød1 
ξύλινου 
καρφιού 
(σημείο 
διάτμησης) 

 

F2,Rk 
[kN] 

Ελάχιστο 

πάχος ξύλου 

[mm] 

C24 Οξυά 30 9,8 80  25 7,0 70 

Μελία 30 10,5 100  25 7,6 70 

GL24 h Οξυά   

Μελία 

30 

30 

10,3 

11,0 

80 

100 

 
25  

25 

7,4 

7,9 

70  

70 

BSPH Οξυά 30 11,4 70  25 8,2 60 

Μελία 30 12,2 80  25 8,8 60 

Η F45Rk εξαρτάται από το πλάτος της δευτερεύουσας δοκού και 
ενδέχεται να είναι μικρότερη σε πιο περιορισμένο πλάτος. 
 

Πηγή των τύπων υπολογισμού: BlaB, H.J.; Ernst, H.; Werner, H. "Verbindungen mit 

Holzstiften - Untersuchungen über die Tragfähigkeit" Σελ.630-631 
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Τώρα  

Τιμή γνωριμίας 

MATEO Καρφί ξυλοκατασκευών  
Καρφί με διαβαθμίσεις από σκληρό ξύλο 

Τρυπάνι με διαβαθμίσεις: άλλα μεγέθη στελέχους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. 

Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας μεμονωμένων τύπων ξύλου. 

. 

Η προσφορά ισχύει όσο υπάρχουν επαρκή αποθέματα  

 

www.novatecnica.gr 

 

 

 

Τρυπάνι με διαβαθμίσεις HS 

με στέλεχος 16 mm 

(ΚΩΔ Ζ093) 

MATEO ΚΑΡΦΙ 

Ξυλοκατασκευών από ΜΕΛΙΑ 

(ΚΩΔ. K304) 

MATEO ΚΑΡΦΙ 

Ξυλοκατασκευών  από ΟΞΥΑ 

(ΚΩΔ. K303) 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
K303 MATEO ΚΑΡΦΙ ΑΠΟ ΟΞΥΑ 

12 ΤΕΜ. 42,00 € 3,50 € 

60 ΤΕΜ 198,00 € 3,30 € 

120 ΤΕΜ 378,00 € 3,15 € 

K304 MATEO ΚΑΡΦΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΑ 
12 ΤΕΜ 44,40 € 3,70 € 

60 ΤΕΜ 210,60 € 3,51 € 

120 ΤΕΜ. 399,60 € 3,33 € 

Z093 ΤΡΥΠΑΝΙ HS (16 mm  στέλεχος) 

1 ΤΕΜ 249,00 € 249,00 € 

Z011 ΚΟΛΛΑ ΚΝΑΡΡ PU+ 
1 ΤΕΜ       11,30 €       11,30 € 
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