
Stellen en bevestigen van prefab beton-

elementen

Bevestiging van stalen zuilen en profielen

Bevestiging van balkonbalustrades Bevestiging van brugleuningen 
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T-FIXX®
DEMU  
boutanker 1988

DEMU  
boutanker 1985  
met flensplaat

Toepassingsgebieden ‒ DEMU bevestigingsanker T-FIXX®/boutanker 1988, 1985
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 ▪ Stellen en bevestigen van prefab 
betonelementen

 ▪ Bevestiging van balkonbalustrades  

en brugleuningen

 ▪ Montage van nutsapparatuur

 ▪ Bevestiging van stalen ladders/ 
trappen/profielen 

 ▪ Verankering van stadionstoelen 

 ▪ Verankering van veiligheids- 

voorzieningen (valbeveiliging)  

Hoekstaal

Zeskant bout
T-FIXX®
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DEMU bEvEstigingsankEr t-FiXX®/boUtankEr 1988, 1985

Eigenschappen

Sterke eigenschappen
 ▪ Bevestigingsanker met isometrische 

schroefdraad
 ▪ Diameter van M10 - M20 (T-FIXX®)  

of M12 - M42 (boutanker) 
 ▪ Voor permanente verankeringen 

met overwegend statische of  
quasi-statische belastingen

 ▪ Toepasbaar in gewapend en  
ongewapend beton vanaf sterkte-
klasse C20/25 tot C50/60  
(gescheurd en ongescheurd)

 ▪ Voor de overdracht van trekbelasting,  
afschuifbelasting of een combinatie 
van beide

Geteste veiligheid
 ▪ Sinds juli 2013 met Europees  

technische goedkeuring (ETA)
 ▪ Optimale berekening volgens de 

actuele stand van de techniek
 ▪ Gratis software voor eenvoudige 

berekening beschikbaar
 ▪ Gemonteerde kunsstof dataclip 

voor identifcatie

Materiaal en corrosiebescherming
 ▪ Corrosiebescherming: materiaal in 

GV (galvanisch verzinkt) en in  
roestvaststaal A4 (A4-50, A4-80)

DEMU bevestigingsankers van HALFEN bieden de mogelijkheid constructies duurzaam en veilig te bevestigen in beton.  
Verschillende afmetingen (max. schroefdraadgrootte M42) en uitvoeringsvarianten voor corrosiebescherming (galvanisch 
verzinkt, thermisch verzinkt en roestvaststaal) zorgen voor een uitgebreid productassortiment.

T-FIXX® Boutanker 1988, 1985
Belastingen Medium belastingcapaciteit Hoge belastingcapaciteit

Toepassing •	Hoge/medium belastingen
•	Bij geringe randafstanden  

(ook in hoge sterkte beton)
•	Dunne elementen
•	Belastingcapaciteit van beton maatgevend
•	Normale sterkte beton

•	Hoge belastingen
•	Gebruik in volle beton (zonder invloed van randen)
•	Hoge staalsterkte vereist
•	Tot hoge sterkte beton

Toepassings- 
voorbeelden

•	Bevestiging van leuningen voor balkons en bruggen
•	Bevestiging van hoogspanningsleidingen,  

montagebeugels
•	Bevestiging van stadionstoelen
•	Bevestiging van stalen trappen of ladders
•	Bevestiging van prefab elementen onderling

•	Bevestiging van leuningen voor balkons en bruggen
•	Bevestiging van hoogspanningsleidingen, montagebeugels
•	Bevestiging van stadionstoelen
•	Bevestiging van stalen trappen of ladders

Design volgens  
CEN/TS 1992-4-1 /2

volgens  
CEN/TS 1992-4-1 /2

Berekenings- 
software

ETA-goedkeuring







DEMU bevestigings-
anker T-FIXX®
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DEMU bEvEstigingsankEr t-FiXX®/boUtankEr 1988, 1985

Assor t iment  en toebehoren

dnom x L [mm] Materiaalkwaliteit

M12 x  55 GV, FV

M12 x 100 GV, FV, A4-50, A4-80

M12 x 150 GV, FV, A4-50, A4-80

M16 x  75 GV, FV

M16 x 140 GV, FV, A4-50, A4-80

M16 x 220 GV, FV, A4-50, A4-80

M20 x  90 GV, FV

M20 x 150 GV, FV, A4-50, A4-80

M20 x 180 GV, FV, A4-50, A4-80

M20 x 270 GV, FV, A4-50, A4-80

M24 x 110 GV, FV

M24 x 200 GV, FV, A4-80

M24 x 320 GV, FV

M30 x 160 GV, FV

M30 x 240 GV, FV, A4-80

M30 x 380 GV, FV

M36 x 300 GV

M36 x 420 GV, FV

M42 x 300 GV

M42 x 460 GV

dnom x L [mm] Materiaalkwaliteit

M12  x  150 GV

M16 x  140 GV

M20 x  180 GV

M24 x  200 GV

dnom x L [mm] Materiaalkwaliteit

M10 x 50 GV, A4

M10 x 65 A4

M10 x 75 GV

M12 x 50 GV, A4

M12 x 70 GV, A4

M12 x 95 GV

M12  x 115 A4

M16 x 60 GV, A4

M16  x  80 A4

M16  x 100 GV

M16  x 110 A4

M16  x  125 GV

M20 x  70 GV, A4

M20 x 100 GV, A4

M20 x 125 A4

2280 Flensplaat d = 10 mm

2275 Flensplaat d = 2 mm

2250 Breekpen

2600 Montagenippel

dB

2244 Afsluitdop

GV = galvanische verzinking FV = thermische verzinking  A4 = roestvaststaal

T-FIXX® GV 

T-FIXX® A4

1988 GV 

1988 FV

1988 A4

1985 GV

Toebehoren
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T-FIXX®

Boutanker 1988

Boutanker 1985   



Postbus 1 ⋅ 7620 AA Borne ⋅ NEDERLAND
Tel.: +31 - (0)74 / 267 14 49
Fax: +31 - (0)74 / 267 26 59
E-mail: beton@halfen.nl
www.halfen.nl

HALFEN b.v.

Het HALFEN kwaliteitsmanagementsysteem is voor de 
productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, 
Polen, Zwitserland, Tsjechië en Nederland gecertificeerd 
volgens DIN EN ISO 9001:2008, certificaatnummer 
QS-281 HH.

DEMU bEvEstigingsankEr t-FiXX®/boUtankEr 1988, 1985
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Producteigenschap: Voordeel:

T-FIXX® is er in 22 verschillende  
varianten; onderscheiden door  
grootte en corrosiebescherming:  
11 typen GV, 11 typen A4

Qua belastbaarheid kan de T-FIXX® alle schroefhulzen  
van dezelfde afmeting vervangen.  
Vanwege de hogere prestaties is het zelfs mogelijk dat  
een T-FIXX® in een kleinere maat een grotere schroefhuls  
kan vervangen (→ prefab beton)

Overzichtelijk assortiment ter vervanging van alle  
verschillende soorten schroefhulzen (meer dan 100  
varianten) bespaart opslagruimte en kosten (→ prefab beton)

T-FIXX® is bijzonder geschikt voor  
bevestigingen bij geringe randafstanden  
en in dunne betonelementen (belasting- 
capaciteit van beton is maatgevend)

Voor toepassingen, waarbij de belastingcapaciteit van  
beton maatgevend is, levert de T-FIXX® het goedkoopste  
alternatief ten opzichte van schroefhulzen met hoge  
staalsterkte (→ prefab beton)

Boutanker met hoge staalcapaciteiten –  
de perfecte aanvulling op de T-FIXX®

Toepasbaar bij zeer hoge belastingen, zelfs in hoge sterkte  
beton, daar waar de belastingcapaciteit van de T-FIXX®  
wordt overschreden (→ prefab beton) 

Boutanker met schroefdraad M12, M16, M20, M24,  
M30, M36, M42 (→ prefab beton); T-FIXX® met  
schroefdraad M10, M12, M16 en M20 (→ prefab beton)

T-FIXX® en boutanker met  
Europees technische goedkeuring (ETA)  
en CE-markering

Bevestigingsankers worden op basis van de actuele stand  
van de techniek berekend en kunnen met behulp van de  
HALFEN berekeningssoftware (gratis te downloaden) voor  
elke toepassing optimaal worden toegepast (→ architecten)

Groot aanbod aan accessoires voor  
T-FIXX® en boutankers beschikbaar

Eenvoudige montage/bevestiging van bevestigingsankers 
aan de bekisting (→ bouwplaats, prefab beton)

Probeer onze berekeningssoftware! Gratis te downloaden op www.halfen.nl

Doelgroepen DEMU bevestigingsanker T-FIXX®/boutanker 1988, 1985 Belastingconcept

 ▪ Prefab betonindustrie
 ▪ Architecten
 ▪ Alle toepassingen, waarbij de 

klassieke schroefhulzen kunnen 
worden ingezet

 ▪ CEN/TS 1992-4-1 /2  
(Vanaf mei 2009)

 ▪ Europees technische goedkeuringen  
ETA-13/0222 (T-FIXX®) en  
ETA-13/0401 (boutanker)

 ▪ Toepassingen, die een Europees 
technische goedkeuring (ETA) 
vereisen

 ▪ Toepassingen met technische  
eisen, hoge belastingcapaciteiten, 
de mogelijkheid van een econo-
misch geoptimaliseerd ontwerp

Voordelen


