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DEMU  
bevestigingsankers

HMS   
metselwerkkoppelprofiel

HTU 
HALFEN rail

HTA  
HALFEN rail

HGB  
balusterbevestiging

HTA-CS
gebogen HALFEN rail

HZA Dynagrip 
HALFEN rail

Montagetechniek-
toebehoren

Montagerail  
HALFEN bouten

VERANKERINGSSYSTEMEN, MoNTAGETECHNIEK EN ToEBEHoREN

HBS-05 
doorkoppelsysteem

MBT  
gripkoppeling

HBT 
stekkenbakken

HDB  
ponswapening

HIT  
koudebrugonderbreking 

HBB 
bordes oplegbox

HCC  
kolombevestiging

HSC  
consolekoppeling

HTT/HTF  
loopgeluid dempingselement

wAPENINGSSYSTEMEN

DETAN 
Stabsystem

DEHA KKT 
kogelkopanker

DEHA  
HD-Anker

FPA  
gevelplaatanker

SUK 
onderconstructie

FK metselwerk-
ondersteuning 

MVA manchetanker 
FA plaatanker

UMA 
mortelanker

BA 
Body Anker

TRANSPoRTANKERSYSTEMEN, GEVELPLAATVERANKERINGEN, NATUURSTEENVERANKERINGEN, DETAN TREKSTANGSYSTEMEN

op ons kunt u bouwen.
De HALFEN-productgroepen

Voetgangersbrug Simone de Beauvoir, Parijs

FRIMEDA TPA 
transportanker
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op ons kunt u bouwen.
De HALFEN-productgroepen HALFEN producten  

voor de Beton
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•	 	gevelelementen
•	 	betonelementen
•	 	leidingsystemen
•	 	metselwerk

HALFEN rail HTA is ook geschikt voor 

alle bevestigingen waar dynamische 

belastingen optreden, bijvoorbeeld bij de 

bevestiging van kraanbanen of machines. 

Hiervoor zijn speciale warmgewalste 

profielen leverbaar.

Kwaliteitskenmerken:
•	 hoge belastbaarheid
•	 	bevestiging in gescheurd en 

ongescheurd beton
•	 kleine randafstanden (HTA-CE)
•	 optimale verstelbaarheid
•	 geluidsarme en stofvrije montage
•	 	met	Zulassung voor statische en 

dynamische belastingen 
•	 	hoge corrosiebescherming:  

uitvoering in roestvaststaal en 
thermisch verzinkt

Ingestorte HALFEN rail HTA is de ideale 

basis voor montagevriendelijke en 

verstelbare bevestigingen. Schuimband 

beschermt de railopening tegen 

inspoelend betonwater. De meest 

veelzijdige bevestigingen worden zonder 

beschadiging van beton en wapening tot 

stand gebracht:

•	 	HTA-CE met Europees Technische 
Goedkeuring ETA-09/0339

Deze kwaliteitskenmerken zorgen ervoor 

dat HALFEN rail een onontbeerlijk 

product is voor alle voorschrijvers en 

gebruikers.

HALFEN rail HZA Dynagrip is ontwikkeld 

voor toepassingen waarbij hoge belas-

tingen in de langsrichting van de rail 

opgenomen moeten worden. Deze rail 

met hoge capaciteit kan dynamische 

belastingen tot een spanningsbandbreedte

van 15 kN opnemen. De speciale vertan-

ding garandeert een vormvaste belasting-

opname in de langsrichting van de rail. 

Het gevaar van schuiven wordt hierdoor 

uitgesloten.  

HALFEN rail HZA Dynagrip is geschikt 

voor het bevestigen van liftschacht-

geleiders: driedimensionaal opneembaar 

hoge dynamische belastingen. 

Kwaliteitskenmerken:
•  hoge toelaatbare belasting tot 
 FRd = 37,8 kN in alle richtingen, d.w.z. 
 ook in de langsrichting van de rail
•	 	bevestiging in gescheurd en  

ongescheurd beton
•	  toelaatbare spanningsbandbreedte bij

 dynamische belasting tot ΔF = 15 kN
•	 	overzichtelijk productassortiment 

met vier profielen HZA 29/20, HZA 
38/23, HZA 53/34 en HZA 64/44

•	 	hoge corrosiebescherming door  
thermisch verzinkte of roestvaststalen 
uitvoering

•	 	met Zulassung 

HALFENRAIL HTA/HTA -CE

HALFENRAIL HZA DYNAGRIP
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HGB staat voor een zekere en deugde-

lijke bevestiging van balustrades aan 

betonnen balkons en galerijplaten. Door 

de vooraf ingestorte HALFEN rail HGB in 

combinatie met de hamerkopbout wordt 

de bevestiging volledig verstelbaar. Zo 

kunnen extra hoge belastingen in dunne 

platen worden toegelaten.

Kwaliteitskenmerken:
•	 verstelbare balusterbevestiging
•	 	in lengtes vanaf 10 cm leverbaar
•	 	met	Zulassung	

HALFEN HGB BALUSTERBEVESTIGING

Het HALFEN metselwerkkoppelprofiel- 

systeem is uitermate geschikt voor het 

aansluiten van muren, tussenwanden en 

metselwerk (met en zonder spouw of 

isolatie) door middel van HALFEN 

metselwerkkoppelankers type ML aan 

betonwanden en balken of aan stalen 

en houten constructies.

Vanwege de glijmogelijkheid van de 

ankers in het metselwerkkoppelprofiel 

worden scheuren in het metselwerk 

zoveel mogelijk vermeden. De uit te 

buigen verankeringsstrippen garanderen 

een optimale houvast van de rail bij het 

ontkisten van nog zachte beton.

Kwaliteitskenmerken:
•	 eenvoudig,	voordelig	systeem
•	 ook geschikt voor lijmvoegen
•	 met CE-markering

HALFEN HMS METSELwERKKoPPELPRoFIEL
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Met het brede assortiment van de 

HALFEN rail HTA en HZA (zie pagina 4) 

biedt HALFEN voor bijna alle veranke-

ringen in beton geavanceerde technische 

en economische oplossingen.

Aan verankeringen in veiligheidsrelevante 

gebieden, zoals in kerncentrales, worden 

hogere eisen gesteld dan bijvoorbeeld in 

administratieve, industriële of woonge-

bouwen. Speciaal voor deze toepassingen 

heeft HALFEN het productassortiment 

HZA-PS ontwikkeld. Vanwege de bijzon-

dere omstandigheden moeten deze 

verankeringen ook in betonconstructies 

met grote scheuren hun sterkte blijven 

behouden. Aan deze hoge eisen voldoen 

de HZA-PS 29/20, HZA-PS 38/23 en de 

HZA-PS 53/34. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	geschikt	voor	toepassing	in	veilig-

heidsrelevante gebieden
•	 	belastingcapaciteit	FRd tot 30,8 kN 

als belasting in alle richtingen
•	 	hoge	variatiebreedte	tot	12	kN	bij	

vermoeiingsrelevante lasten
•	 	geschikt	voor	toepassing	in	

aardbevingsgebieden 
•	 	speciale	ankervorm	voor	een	veilige	

verankering in gescheurd en 
ongescheurd beton

Ingestorte HTU-rail in kolommen, balken 

of liggers is ideaal voor het bevestigen 

van geprofileerde staalplaten met zelf-

tappers, boorschroeven of schietnagels. 

Belastingopname in zowel dwars- als 

langsrichting is mogelijk.

Kwaliteitskenmerken:
•	 belastingopname in zowel dwars- als  
 langsrichting
•	 	met Zulassung 
•	 	leverbaar in thermisch verzinkt en 

roestvaststaal A4

HALFENRAIL HTU

HALFENRAIL HZA -PS
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HALFEN HKw HoEKBESCHERMINGSPRoFIEL

Hoekbeschermingsprofielen zijn de ideale 

bescherming voor hoeken en randen van 

betonnen wanden en kolommen in 

parkeergarages en in bijvoorbeeld 

fabriekshallen met heftruckverkeer.

Deze hoekbeschermingsprofielen zijn 

leverbaar in de uitvoeringen thermisch 

verzinkt en roestvaststaal met U-vormige 

ankers van betonstaal. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 door	de	92-graden	hoek	is	een	goede		
 bevestiging aan de bekisting en   
 daardoor een zuivere betonverbinding
 gewaarborgd
•	 de	U-vormige	betonstaalankers		 	
 omsluiten de hoekwapening en   
 vereenvoudigen hierdoor de inbouw  
 van het hoekbeschermingsprofiel
•	 	leverbaar in thermisch verzinkt en 

roestvaststaal A2

Wie voor HALFEN bevestigingssystemen 

kiest, ontvangt niet alleen een even-

wichtig productassortiment van de 

hoogste kwaliteit en de meest recente 

technische ontwikkeling, maar ook 

deskundig advies. 

HALFEN HB BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Doorsteekanker: De HB-B en HB-BZ-

doorsteekankers zijn zeer voordelige en 

makkelijk hanteerbare ankers voor een-

voudige toepassingen in ongescheurd 

beton (HB-B) of zelfs in gescheurd beton 

(HB-BZ). 

Robuust anker HB-SZ: Een hoogwaardig 

doorsteekankersysteem, dat bij kleine as- 

en randafstanden zeer hoge toelaatbare 

belastingen in gescheurd en ongescheurd

beton mogelijk maakt. 

Inslaganker HB-E: Dit anker met 

binnendraad voor montage vooraf 

maakt het productassortiment 

compleet. Het wordt gebruikt in 

ongescheurd beton, voornamelijk voor 

bevestiging van lichte plafond-

bekledingen en ophangingen. 

HALFEN stelt verschillende ETA-

goedkeuringen beschikbaar.

Chemische bevestigingssystemen:
Injectiesysteem HB-VMZ: Het meest 

krachtige en veelzijdige anker kan zelfs 

bij minimale randafstanden hoge belas-

tingen opnemen. Het kan worden toege-

past in gescheurd en ongescheurd beton.

Ankerbout HB-V: Het klassieke anker 

combineert een economische oplossing 

met een eenvoudige montage, als het 

gaat om eenvoudige bevestigingen in 

ongescheurd beton.

Injectiesysteem HB-VMU: Voor gebruik 

in ongescheurd beton en metselwerk 

van massieve en holle bakstenen.  

Mechanische bevestigingssystemen:
Het HALFEN ankerassortiment voor 

zware mechanische ankers bevat alleen 

de systemen op basis van de actuele 

stand der techniek en die voldoen aan 

de eisen voor veiligheid, kwaliteit en 

efficiency. Meer ankers zijn niet nodig.
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DEMU BEVESTIGINGSANKERS

Met DEMU bevestigingsankers T-FIXX® 

en boutankers 1988, 1985 van HALFEN 

kunnen constructiedelen veilig en perma-

nent worden verankerd aan beton. Ver-

schillende afmetingen (max. schroefdraad 

M42) en corrosiewerende materialen 

(galvanisch verzinkt, thermisch verzinkt 

en roestvaststaal) zorgen voor een gea-

vanceerd productassortiment.

Toepassingsvoorbeelden zijn:

–  Stellen en bevestigen van prefab 

elementen

–  Bevestiging van balkon balustrades en  

brugleuningen

–  Bevestiging van nutsapparatuur,  

electriciteitsleidingen

–  Bevestiging van stalen ladders,  

trappen en profielen

–  Verankering van veiligheids- 

voorzieningen

Kwaliteitskenmerken:
•	 	met	Europees	technische	 

goedkeuring, ETA-13/0222 (T-FIXX), 
ETA-13/0401 (boutankers)

•	 	berekening	conform	de	huidige	stand	
van de techniek (CEN/TS 1992-4-1/2)

•	 	bevestiging	in	gescheurd	en	 
ongescheurd beton

•	 draadbus	met	interne	isometrische 
 schroefdraad 
•	 	voor	de	overdracht	van	trekbelasting,		

afschuifbelasting of een combinatie 
van beide

•	 	kunststof	clip	bevestigd	voor	de	
identificatie

•	 	uitgebreid	assortiment	accessoires	
voor een eenvoudige montage
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DEMU DooRKoPPELSYSTEMEN

DEMU doorkoppelsystemen zijn bedoeld 

voor de mechanische verbinding van 

stalen wapeningsstaven in beton-

constructies. Het systeem is geschikt voor 

overwegend statisch belaste en voor  

dynamische belaste betonconstructies.

Het productassortiment bestaat uit 

verschillende stekankers, stekeinden, 

speciale uitvoeringen en buigvormen. 

DEMU doorkoppelproducten kunnen 

onderling goed met elkaar gecombineerd 

worden.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	uitgebreid	prodcutassortiment,	voor	

staafdiameters 12 - 40 mm
•	 	100%	overdracht	van	wapening	

belastingcapaciteit in trek en druk
•	 	met	KOMO-certificaten	categorie	1	

en 2 voor statische en dynamische 
belastingen

•	 	speciale	toepassingen	en	buigvormen	
op aanvraag

•	 multifunctioneel	systeem;	kan	ook		
 worden gebruikt bij zowel  
 bevestigings- als hijstoepassingen 
•	 	uitgebreid	assortiment	accessoires	

voor een efficiënte montage
•	 	knippen	en	buigen	volgens	BRL	0503

HALFEN stelt verschillende 3D componenten voor diverse tekenpakketten ter beschikking van standaard geparametriseerde 

producten. Hieronder enkele voorbeelden van DEMU-producten. kijk op halfen.nl voor meer informatie.

DEMU boutankers DEMU T-FIXX® DEMU doorkoppelen
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Het HALFEN HBS-05 wapeningsdoor-

koppelsysteem biedt, met een uitgebreid 

assortiment aan stekankers en stekeinden 

inclusief toebehoren, optimale oplossingen

voor alle verbindingen van wapening. 

De onderdelen van het HBS-05 wapening 

doorkoppelsysteem kunnen onderling 

met elkaar gecombineerd worden. Bij de 

stekankers, voorzien van schroefmof of 

opgestuikte huls, kan hetzelfde stekeind 

gebruikt worden. De stelmof maakt het 

mogelijk niet-draaibare staven, bijv. bij 

kraansparingen, aan elkaar te koppelen. 

Voor koppelingen met korte ankerlengtes 

zijn HBS-05 eindankers beschikbaar.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	uitgebreid productassortiment 

staven van Ø 12 tot 32 mm
•	 	eenvoudige montage van de 

systeemonderdelen door kleur-
codering

•	 	staven Ø 12 tot 28 mm dynamisch  
belastbaar

•	 	opgestuikte	moffen	direct	aan	de	
bekisting te spijkeren 

•	 	schroefmofverbindingen	zijn	
bijzonder economisch bij verticale 
doorkoppelingen en speciale 
staaflengtes 

•	 	met KoMo-certificaat

HALFEN HBS-05 DooRKoPPELSYSTEEM

De MBT gripkoppeling verbindt twee 

wapeningsstaven door middel van 

mechanisch klemmen. Trek- en 

drukkrachten worden overgedragen.

De MBT gripkoppeling is met name 

geschikt voor het vervangen van 

beschadigde wapening, de verbinding 

van oude en nieuwe constructies en de 

aansluiting van prefab betonelementen.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	veilige en snelle verbinding
•	 	korte	moffen
•	 	geen voorbehandeling van de 

staafeinden, geen snijden of lassen 
van de schroefdraad

•	 	met Zulassung 
•	 	ook goedgekeurd voor overwegend 

niet-statische belasting

HALFEN MBT GRIPKoPPELING



HALFEN HLB LooP BoX

HALFEN HLB Loop Box is de sterke,  

eenvoudige en economische oplossing,  

voor het verbinden van geprefabriceerde 

betonnen wandelementen.

Economisch bouwen met korte montage-

tijden, soepel lopende processen tijdens 

het bouwproces en veiligheid naderhand 

– daar gaat het ons om. 

 

De HALFEN HLB Loop Box zorgt ervoor 

dat wanden snel en eenvoudig kunnen 

worden opgesteld als er met geprefabri-

ceerde betonnen wandelementen wordt 

gewerkt. En dat allemaal met het hoogste

niveau van betrouwbaarheid en kwaliteit.

Kwaliteitskenmerken:
•	 stabiele	stalen	behuizing
•	eenvoudige	bevestiging	dankzij	de	 
 voorgestanste spijkergaten
•	 speciale	uitsparingselementen		 	
 verkorten de montagetijd
•	 	met	Zulassung
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HALFEN HBT STEKKENBAKKEN

HBT stekkenbakken kunnen toegepast 

worden bij het verbinden van beton-

onderdelen die in verschillende fasen 

worden gestort. De bak bestaat uit een 

verzinkte bak met een speciale profilering 

en een voorgestanste sparing voor het 

eenvoudig verwijderen van het deksel. 

De stekkenbak kan tegen de bekisting 

worden gespijkerd of aan de wapening 

worden gemonteerd.

HBT stekkenbakken voldoen aan de eisen 

voor conform Eurocode 2 “Ontwerp en 

berekening van betonconstructies“. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	wapeningsstaaf uit  

a)  B500B 
b)  B500B NR op aanvraag leverbaar, 

•	 	7 verschillende standaard uitvoeringen
  voor wanddiktes van 6 – 23 cm   
 (voor dikkere wanden zijn speciale  
 uitvoeringen op aanvraag leverbaar)
•	 	13 verschillende beugelvormen 

beschikbaar voor enkel- en 
tweevoudige aansluitingen

•	 	lage bakhoogte  
h = 24 mm voor staaf-Ø 8,  
h = 30 mm voor staaf-Ø 10,  
h = 36 mm voor staaf-Ø 12 

ideaal voor toepassingen waar een 
minimale betondekking vereist is

•	 	met type-keuring volgens DIN EN 
1992-1-1

•	 	met KoMo-certificaat
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HALFEN HIT KoUDEBRUGoNDERBREKING

Het HALFEN HIT ISO-elemenT is de 

ideale oplossing, die de hoogste kwaliteits- 

normen bereikt en daarmee condens- en 

schimmelvorming voorkomt. De varianten  

HIT-HP High Performance en HIT-SP 

Superior Performance bieden met 

elementdiktes van 80 en 120 mm de 

perfecte oplossing. 

Alle HIT-HP/-SP elementen voldoen aan 

de hoogste brandveiligheidseisen en zijn 

standaard voorzien van brandweerstands-

klasse REI 120. Dit wordt bereikt door de 

speciale vorm van het isolatiemateriaal in 

combinatie met het gebruik van niet-

brandbare mineraalwol klasse A1 volgens 

DIN EN 13501-1. 

De HIT-HP/-SP elementen met           

druk-/dwarskrachtnok is de eerste 

aansluiting met een CE-markering en is er 

in de volgende varianten voor allerlei 

toepassingen:

•	 HIT-HP MV en HIT-SP MV 

•	 HIT-HP MD en HIT-SP MD

•	 HIT-HP OD en HIT-SP OD

•	 HIT-HP OU en HIT-SP OU

•	 HIT-HP ZV en HIT-SP ZV

•	 HIT-HP ZD en HIT-SP ZD

•	 HIT-HP DD en HIT-SP DD

•	 HIT-HP ZZ-HT en HIT-SP ZZ-HT

•	 HIT-HP DV-FT en HIT-SP DV-FT

•	 HIT-HP MV-OT en HIT-SP MV-OT

•	 HIT-HP DD-AT en HIT-SP DD-AT

Kwaliteitskenmerken:
•	 		met	ETA-goedkeuring	ETA-13/0546, 

Zulassung, Typenprüfung én KoMo-
certificaat

•	 		berekening	conform	Eurocode
•	 		HIT	Tekla® Structures-componenten 

en/of IFC-modellen beschikbaar
•	 		REI	120	(F120)	standaard	voor	alle	

HIT-HP en HIT-SP elementen
•	 		uitstekende	thermische	isolatie	

dankzij innovatief ontwerp en 
materiaal –         -technologie

	•	 		met	certificaten	van	Passiefhuis	
Instituut

•	 		conform EnEV met Europees goed-
gekeurde en KoMo-gecertificeerde 
thermische Ψ-waarden en 
akoestische ΔLn,w-waarden

•	 		modulaire	inbouw	door	gestandaar-
diseerde elementbreedtes van 25, 50 
en 100 cm

•	 		stabiele	kunststofbox	met	gefixeerde	
trekstaven

•	 		eenvoudige	inbouw	door	ontbreken	
van de montagestaven

•	 		eenvoudige	verwijzing	richting	
balkonzijde middels rode kunststof 
pijl op druk-/dwarskrachtnok CSB

•	 		aanzienlijke	reductie	van	het	aantal	
contactpunten

•	 		gereduceerde	trekstaafdoorsnede	in	
de spouw

•	 		dwarskrachten	tot	160	kN/m	bij	 
h ≥ 16 cm vloerdikte

•	 		inclusief	technisch	voorstel	door	onze	
projectafdeling beton

C S B

C S B

HALFEN HIT Iso-Elementen met
Europees Technische Goedkeuring ETA*

en KoMo-certificaat

MV

ZV

MV-oD

MV-oU

MD

ZD

ZZ-HT

DD *geldt niet voor DD en ZZ-HT
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HALFEN GELUIDSISoLATIE PRoDUCTEN

Een bijzonder onaangename vorm van 

contactgeluid is loopgeluid. Met name in 

trappenhuizen van appartementen-

gebouwen kan onvoldoende gedempt 

loopgeluid veel ergernis veroorzaken. 

Door middel van een elastische oplegging

met HALFEN loopgeluid dempings-

elementen HTT - welke vervaardigd zijn 

uit Elastomeer - en het gebruik van 

voegplaten HALFEN HTPL, worden de 

massieve trapdelen akoestisch geïsoleerd 

van de overige constructie. HALFEN 

geluiddempende producten zijn uitermate 

geschikt om aan de eisen ter beperking 

van loopgeluid te voldoen. 

•		voor	in	het	werk	gestorte	of	prefab	

trappen in combinatie met in het 

werk gestorte bordessen

•		verkrijgbaar	in	drie	verschillende	

belastingklasses

•		geschikt	voor	trapbreedtes	van 

90 tot 200 cm

•		met	type-keuring

•		voor	prefab	trappen	in	combinatie	

met in het werk gestorte of prefab 

bordessen

•		geschikt	voor	trapbreedtes	van 

100 en 120 cm, breedte aanpasbaar 

door isolatiestroken

•		met	Zulassung	voor	de	kwalitatief	

hoogwaardige bi-Trapez opleglager

 

•		voor	in	het	werk	gestorte	of	prefab	

bordessen in combinatie met 

betonnen of gemetselde wanden

•		met	Zulassung	voor	de	kwalitatief	

hoogwaardige bi-Trapez opleglager

•		leverbaar	voor	bordesdiktes	 

(d = 16/18/20 cm) 

•		met	type-keuring	voor	de	

draagelementen

HALFEN HTT geluidsisolatie-element: HALFEN HTF geluidsisolatie-element: HALFEN	HBB	bordes	oplegbox:	
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HALFEN HDB PoNSwAPENING

HDB systeem element

HDB compleet element

De HDB-elementen bestaan uit een 

montagestrip met aangelaste dubbelkop-

deuvels en worden als pons- en 

dwarskrachtelementen gebruikt. De 

dubbelkopdeuvels zijn gemaakt van 

geribd of glad betonstaal met een 

deuveldiameter van 10-25 mm. 

HALFEN HDB ponswapening is naar 

keuze verkrijgbaar als systeemelement 

voor korte levertijden en als compleet 

element voor productie op maat. 

Systeemelementen worden bij voorkeur 

van bovenaf door de reeds aanwezige 

bovenwapening gestoken. Ze zijn als 2- 

en 3-deuvelelementen leverbaar en 

kunnen door samenstelling tot grotere 

deuvelelementen gecombineerd kunnen 

worden. Door het symmetrische gebruik 

van de HDB-elementen is een juiste 

inbouw gegarandeerd. De gepatenteerde 

klembeugel garandeert de juiste 

betondekking op de deuvelkoppen.

Bij het HDB compleet element zijn de 

dubbelkopdeuvels op een vlakke stalen 

strip gelast. Ze zijn ideaal voor het 

inbouwen van onderaf. De elementen 

worden met speciale afstandhouders op 

de bekisting gesteld. Daarna worden de 

onder- en bovenwapening aangebracht.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	met	ETA-goedkeuring	ETA-12/0454
•	 	met Zulassung
•	 	deuveldiameters	van	10	–	25	mm
•	 	systeemelementen	zijn	ideaal voor de 

inbouw van bovenaf door de reeds 
geplaatste betonwapening

•	 	korte levertijd voor systeemelementen,
 standaard elementen uit voorraad  
 leverbaar
•	 	 complete elementen met 4 tot 10  

dubbelkopdeuvels
•	 	complete	elementen	met	individuele	

ankerafstanden voor aanpassing aan 
de maasweidte van de wapening

•	 	 gebruiksvriendlijke berekenings-
software beschikbaar
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FIL IGRAN FDB I I  PoNSwAPENING

De FDB II ponswapening is een nieuwe 

innovatie op het gebied van ponswapening 

en is toepasbaar in in het werk gestorte 

betonvloeren en in de schil van de 

breedplaatvloer. De FDB II ponswapening 

wordt vooral gekenmerkt door zijn 

eenvoud. Dit komt door het gebruik van 

een en dezelfde staafdiameter en één 

steekmaat die bij alle hoogtes hetzelfde 

is. Een ander groot voordeel is dat deze 

ponswapening orthogonaal te plaatsen is 

zodat deze altijd evenwijdig aan de 

hoofdwapening komt te liggen. Dit 

scheelt aanzienlijk aan inbouwtijd en 

verkleint de kans op conflicten met de 

onder- en bovenwapening.

HALFEN HEK-SYSTEEM

Kwaliteitskenmerken:
•	 	Een	betonvloer	met	FDB	II	heeft	

meer dan twee maal zo hoge 
ponsweerstand dan een betonvloer 
zonder ponswapening. 

•	 	ETA-goedkeuring	(ETA-13/0521)	
•	 	geen	vaste	inbouwmaat	ten	opzichte	

Het HALFEN HEK®-systeem is ontworpen 

om verbindingen tussen prefab beton-

elementen, zowel horizontaal als 

verticaal, mogelijk te maken. Dankzij de 

bijzondere plaat met dubbel vertand 

oppervlak kunnen met de HALFEN HEK 

trek- en dwarskrachten worden over-

gedragen, afhankelijk van het type anker 

dat wordt toegepast: DEMU T-FIXX® 

ankers, boutankers of staafankers. 

Belangrijkste voordeel van het HEK-

systeem is de snelle en efficiënte 

plaatsing van prefab elementen. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	overdracht	van	trek-	en	dwarskrachten	
•	 	eenvoudig	en	veilig	te	stellen	en	

installeren
•	 	schroefaansluiting	voor	een	snelle	

installatie op de bouwplaats
•	 	universele	verbinding;	geschikt	voor	

verschillende typen aansluitingen 
(wand-wand, wand-kolom, wand-
vloer)

•	 	uitstekende	montagetoleranties
•	 	DEMU-bevestigingsankers	met	 

ETA-goedkeuring

van de oplegging
•	 	praktische	en	snelle	inbouw	op	

onderwapening
•	 	orthogonale	plaatsing	voorkomt	

conflicten met onder- en boven-
wapening

•	 	een	en	dezelfde	diameter	voorkomt	
fouten in de uitvoering

•	 	steekmaat	van	de	bovenlus	is	altijd	
gelijk, ongeacht de hoogte

•	 		gebruiksvriendelijke	berekenings-
software 
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HALFEN HCC kolombevestigingen 

bieden in combinatie met HALFEN HAB 

ankerbouten een gebruiksvriendelijk 

systeem voor de montage van prefab 

kolommen onderling of aan de fundering.  

Beide elementen worden in de bekisting 

opgenomen en bij de montage door de 

moeren aan elkaar bevestigd.

De snelle en eenvoudige boutverbinding 

garandeert maximale stelmogelijkheid en 

is na de montage direct te belasten. 

De modulaire bevestiging is voor elke 

kolomvorm (ook ronde) toepasbaar en is 

tevens een optimale bevestiging voor de 

combinatie van vlakke plaatvloeren en 

kolommen. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	het productassortiment omvat  

10 belastingklasses van 62 tot 937 kN
•	 	snelle	montage;	direct	na	de	

montage kan de kolombevesting 
volledig belast worden, schoren is 

niet nodig 
•	 	met type-keuring voor de 

kolombevestiging
•	 	met	Zulassung	voor	de	boutankers 
•	 	met	CE-markering
•	 	ankerbouten zijn tevens geschikt 

voor andere hoogbelastbare toe-
passingen, zoals bevestiging van 
staalconstructies

HSC-S HSC-A

De HALFEN HSC consolekoppeling is een 

goedgekeurde wapening, die speciaal is 

ontwikkeld voor een economische mon-

tage van trekwapening in consoles en 

knooppunten. De HSC consolekoppeling 

van HALFEN zorgt voor een behoorlijke 

tijdwinst en een grote mate van flexibiliteit

bij de uitvoering van betonnen consoles. 

HALFEN HSC CoNSoLEKoPPELING

Kwaliteitskenmerken:
•	 	 overdracht van hoge trekkrachten
•	 		100%	verankering	door	gesmede	

ankerkop
•	 	 kortere bouwtijd door eenvoudige 

montage zonder speciale gereed-
schap en hierdoor reducering van de 
hoeveelheid betonstaal

•	 	 ankerpositionering zowel horizontaal 
als verticaal, waardoor de ruimte 
optimaal benut wordt

•	 	 ook geschikt voor niet-overwegend 
statische belastingen

•	 	 wanden en kolommen kunnen in één 
keer gestort worden, terwijl consoles 
later door middel van een schroef-
verbinding aangestort kunnen worden

•	 	 veilige en tijdsbesparende montage
•	 	 eenvoudige plaatsing van de 

wapening
•	 	 oplossingen voor monolithische en 

achteraf aan te storten consoles
•	 	 lage kosten
•	 compleet	systeem	voor	elke	situatie

•	 	 gebruiksvriendelijke berekenings-
software voor consoles, met verifieer-
bare print-outs met stukslijsten

•	 	met Zulassung

HALFEN HCC KoLoMBEVESTIGING



De HALFEN SBC connector biedt een 

economische en praktische methode  

voor het achteraf aansluiten van stalen 

balkons aan betonconstructies. Het 

systeem bestaat uit twee belangrijke 

componenten.

De DEMU bevestigingsankers die in de 

gewapende betonvloer worden ingestort.

De SBC console die aan het ingestorte 

anker wordt vast gebout. Zo is het 

mogelijk het metselwerk of de gevel-

bekleding eerst af te ronden en dan pas 

de balkons te monteren.

Nadat het metselwerk of de bekleding is 

voltooid kunnen de stalen balkons 

worden vast gebout aan de kopplaat van 

de SBC connector.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	eenvoudige montage
•	 	handige vloerrand aansluiting
•	 	efficiënte bevestigingsmethode
•	 	thermische	scheiding	van	de	console	

door drukvaste duurzame isolatie-
plaat

•	 	eenvoudig te voltooien en af te 
dichten rond console

•	 	horizontale en verticale 
verstelbaarheid
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HALFEN SBC STAAL BALKoN CoNNECToR

HALFEN HUC UNIVERSAL CoNNECTIoN

De HALFEN Universal Connection is een 

zeer efficiënt systeem voor de overdracht 

van hoge structurele lasten in de beton. 

Het systeem bestaat uit een staalbouw-

aansluiting HSC-B aan betonzijde en een 

aansluitdeel, bijv. de HSCC standaard 

console. Door de hoge flexibiliteit in de 

opstelling van de HSC-B mof en de  

veilige krachtoverdracht is er een groot 

aantal toepassingen mogelijk. Dit omvat 

bijv. verbindingen van stalen balken, 

stalen consoles, kabels of DETAN trek-

stangen.

HSC-B staalbouwaansluiting
De staalbouwaansluiting kan overal 

worden toegepast waar een verbinding 

tussen staal en beton nodig is. Door de 

opname ook van overwegend niet-

statische belastingen zijn de moffen 

geschikt voor bijv. kraanrailsystemen.

HSCC stalen consoles
Ter ondersteuning van het plannings-

proces biedt HALFEN 34 typegekeurde 

stalen consoles voor de staalbouw-

aansluiting. Vergeleken met gewapende 

betonconsoles hebben de HSCC consoles 

een draagvermogen van maximaal 2 x zo 

hoog. In combinatie met balkondersteu-

ningen kunnen zeer lage bouwhoogtes 

worden gerealiseerd.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	met	Zulassung	resp.	Typenprüfung
•	 	Veilige	verbinding	voor	de	opname	

van normaalkrachten, dwarskrachten 
en buigmomenten 

•	 	duurzaam	met	optionele	corrosie-
bescherming 

•	 	geen	dure	en	tijdrovende	bekistings-
werkzaamheden

•	 	eenvoudige	montage	door	middel	
van schroeven
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Het HD-transportanker met hulsbescher-

ming en geïntegreerde dataclip dekt met 

maar negen belastingklassen het bereik 

tot 25 ton af. De huls van het anker kan 

ook in roestvaststaal besteld worden.

Het hulsbeschermingssysteem blijft bij 

alle handelingen in de huls en biedt 

daardoor continu bescherming tegen alle 

soorten vervuiling. Door de relatief kleine 

hulsdiameter zijn HD-ankers uitermate 

geschikt voor inbouw in dunne elementen.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	 overzichtelijk leveringsprogramma 

voor belastingsklasse van 1,3 – 25,0
•	 		geïntegreerde hulsbescherming 

(gepatenteerd) met dataclip 
•	 		lichte, maar robuuste hijshaken
•	 		ook	ankers	voor	platen	leverbaar
•	 	de	hijshaak	kan	ook	met	certificaat 

besteld worden
•	 	met	CE-markering	machinerichtlijnen

DEHA HD- ANKER

DEHA KKT KoGELKoPANKER

Het DEHA kogelkop transportanker 

wordt samen met een uitsparingselement 

ingestort. Na het instorten wordt de 

uitsparing verwijderd. De universele 

koppeling wordt eenvoudig op het anker 

geplaatst tot de aanslag. Het element 

kan vervolgens gehesen en getranspor-

teerd worden. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	veilig, snel, efficiënt
•	 	ankerlengte is ook na montage door 

markering zichtbaar
•	 	slijtvaste koppeling
•	 	voor elke vorm en afmeting van  

het prefab betonelement
•	 	belastingklassen van 1,3 – 45,0 
•	 	de	hijshaak	kan	ook	met	certificaat 

besteld worden
•	 	met	CE-markering	machinerichtlijnen



Het DEMU hijsankersysteem bestaat uit 

hijsankers en hijsgereedschap voor vlakke 

platen, kolommen en wanden, balken e.d.  

De goede werking van het hijsanker-

systeem wordt gegarandeerd als zowel 

het anker als het hijsgreedschap van 

DEMU zijn. 

Al het DEMU hijsgereedschap is CE 

gemarkeerd.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	hijsankers	en	hijsgereedschap	voor	

wanden, balken e.d.
•	 	hijsankers	en	hijsgereedschap	voor	

vlakke platen
•	 	hijsankers	en	hijsgereedschap	voor	

kolommen
•	 	hijsgereedschap	met	CE-markering
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Het FRIMEDA ring-transportankersysteem 

bestaat uit ankers die samen met een 

uitsparingselement in het betonelement 

ingestort worden en een hijshaak, de 

ringkoppeling. De ringkoppelingen en de 

ankers zijn vrij beweegbaar zonder voor-

keursrichting. De ringkoppelingen kunnen 

handmatig of met afstandsbediening 

direct aan de kop van de koppeling ont-

grendeld worden. 

 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	diverse ankertypes
•	 	belastingklassen van 0,7 – 26,0 
•	 ringkoppelingen	en	ankers	onderling		
 niet verwisselbaar
•	 		kantelankers ter voorkoming van 

betonbeschadigingen
•	 	de	hijshaak	kan	ook	met	certificaat 

besteld worden
•	 	met	CE-markering	machinerichtlijnen

FRIMEDA TPA TRANSPoRTANKER

DEMU HIjSANKERSYSTEMEN



© 2016 HALFEN · PG 16 - NL · www.halfen.nl20

HALFEN producten 
voor de Gevel
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HALFEN UMA/UHA MoRTELANKER

Het HALFEN UMA natuursteenmortel-

anker is op grond van de buisdoorsnede 

het best geschikt voor het verankeren in 

metselwerk, maar kan ook in beton 

gebruikt worden. Het UMA draaganker is 

voor de verticale en horizontale voeg op 

dezelfde manier uitgevoerd. 

Bijpassende windankers type UHA, voor 

het opvangen van wind- en horizontale 

krachten, horen eveneens tot het 

verankeringssysteem.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	hoge	belasting	bij	gering	materiaal-

gebruik
•	 	verstelbaar	in	3	richtingen	
•	 	uitkragingen	van	20	-	300	mm	
•	 	toelaatbare	belasting	tot	3,9	kN	al	

naar gelang de uitkraging 
•	 	geschikt voor aardbevingregio‘s
•	 	kwantificeerbare koudebrug- 

coëfficiënt χ [w/K]

•	 	met type-keuring
•	 	TÜV- en LGA-gecertificeerd

HALFEN SUK onderconstructie is een 

traploos verstelbaar railsysteem met in 

hoogte verstelbare draag- en windankers, 

voor wandafstanden ≥ 160 mm. Het 

systeem is bijzonder geschikt voor nieuw-

bouw, renovatie en bij natuursteengevels 

met grote en gevarieerde afstanden tot 

de draagconstructie. Een minimaal aantal 

bevestigingspunten zorgen voor een zekere

bevestiging van de roestvaststalen rail en 

een snelle montage van de natuursteen-

platen.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	materiaal	roestvaststaal	A4
•	 	montagevriendelijk	systeem
•	 		verstelbare	bevestiging	aan	HALFEN	

montagerail
•	 	overbrugt	niet	dragende	

achterconstructie
•	 hoge	corrosieweerstand
•	 hoge	belastingcapaciteit

HALFEN SUK oNDERCoNSTRUCTIE



22 © 2016 HALFEN · PG 16 - NL · www.halfen.nl

Het HALFEN curtain wall systeem HCW 

maakt een snelle, veilige en goedkope 

bevestiging van vliesgevels aan de ruw-

bouwconstructie mogelijk. Verschillende 

beschikbare beugels zorgen voor een 

montage aan de bovenzijde of aan de 

voorzijde van de ruwbouwvloer. Bij 

toepassing met een HALFEN ankerrail 

HTA-CE of HZA Dynagrip ontstaat een 

driedimensionale verstelbaarheid van het 

bevestigingspunt, zodat toleranties op 

locatie eenvoudig en snel kunnen worden 

gecompenseerd.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	snelle en veilige bevestiging met 

directe, volledige belastingopname
•	  montage zonder speciaal gereedschap 

en zonder elektriciteit
•	 	eenvoudige verstelbaarheid in 

maximaal	drie	richtingen
•	 	hoge belastingcapaciteit
•	 	kleine randafstanden

HALFEN BA/HRM/DT/DH BoDY ANKER

De HALFEN body ankers zijn driedimen-

sionaal verstelbare natuursteenankers die 

met HALFEN ankerbouten of HALFEN rail 

bevestigd worden. Draagankers type 

HRM/HRC, BA en DT kunnen zowel het 

plaatgewicht als de windbelasting 

opnemen. De windankers DH dienen 

alleen voor de opname van horizontale 

lasten (windbelasting). Verstellen is deels 

mogelijk onder belasting. 

Type HRM is geschikt voor belastingen tot

500 N en uitkragingen van 40 – 130 mm. 

Type BA bestrijkt het uitkragingsbereik 

van 60 – 120 mm bij belastingen tot 

1300 N.

Type DT is geschikt voor uitkragingen van

140 – 300 mm en belastbaar tot 1300 N.

Het basisanker wordt compleet voorgemon-

teerd met hoogteverstelplaat geleverd.  

Windankers type DH worden toegepast 

in de verticale of horizontale voeg in 

combinatie met body anker BA, HRM/HRC

of DT. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	uitkragingen van 30 – 300 mm  

belastbaar tot 1300 N als standaard-
uitvoering

•	 	verstelbaar in drie richtingen
•	 	direct belastbaar
•	 	toe te passen in horizontale en  

verticale voeg
•	 	TÜV/LGA- gecertificeerd
•	 anker	tot	15∘ draaibaar

HALFEN HCw CURTAIN wALL-SYSTEEM
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HALFEN FK METSELwERKoNDERSTEUNING

Een meer dan 30 jaar durende innovatie 

heeft geleid tot een productenpakket met

de meest optimale oplossing voor elke 

bouwkundige toepassing van metselwerk-

constructies.

De project-engineers van de afdeling Gevel

van HALFEN werken voor elk project een 

uitgebreid verankeringsvoorstel op maat 

uit. Daarbij worden de optimale types 

consoles gekozen om zo goed mogelijk 

aan te sluiten op de bouwkundige 

detaillering en het montagegemak te 

optimaliseren.

Hoeklijnvormige metselwerkondersteuning

FK wordt boven kozijnen, overkragingen 

en in het doorgaande metselwerk toege-

past. De WS-consoles zijn speciaal geschikt

om betonlateien en baksteen-betonlateien

in vele vormen en afmetingen op te 

kunnen hangen. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	optimaal verstelbaar systeem
•	 	met KoMo-certificaat
•	 	CE-gecertificeerd
•	 	leverbaar in verzinkt, gecoat en 

roestvaststaal A4
 •	 	inclusief engineering, ook in 3D

HALFEN, uw BIM-partner

HALFEN heeft BIM volledig geïntegreerd in haar organisatie en werkt met het programma TEKLA Structures®. Voor de gevel-

verankering (bijv. metselwerkverankering) hanteert HALFEN de open BIM-filosofie: een universele samenwerking, uitwisseling en 

communicatie op basis van open bestandsformaten (IFC). Alle engineers van HALFEN zijn in staat om het BIM-proces te 

begeleiden. 

Op halfen.nl stelt HALFEN alle informatie ter beschikking met betrekking tot BIM, zoals verschillende BIM-bibiliotheken voor het 

downloaden van 3D-componenten van standaard HALFEN-producten, BIM-films, BIM-referenties en samenwerkings-protocollen 

voor een optimale uitwisseling van gegevens. Hieronder voorbeelden van reeds in BIM uitgewerkte projecten.

Project in 3D Detail metselwerkondersteuning Console type G
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HALFEN Hw LATEIEN

Alle lateien worden qua afmetingen 

optimaal berekend. Het gecertificeerde 

programma berekent aan de hand van de 

dagmaat en de belasting het juiste 

profiel. 

Elk afzonderlijk profiel wordt compleet 

doorgerekend. Indien noodzakelijk wordt 

de verticale flens voorzien van een extra 

omzetting. Net als de metselwerk-

ondersteuningen worden alle lateien 

voorzien van een ingestanst merk.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	met KoMo-certificaat
•	 	CE-gecertificeerd
•	 	leverbaar in verzinkt, gecoat en 

roestvaststaal A4
•	 	optimaal per situatie berekend
•	 	inclusief engineering

Hw

HwZ

HALFEN HAV BoRSTwERINGSTEUN

De borstweringsteunen type HAV bieden 

u een perfecte oplossing wanneer het, 

door het ontbreken van een achterliggende

constructie, niet mogelijk is het metsel-

werk met standaard spouwankers te 

verankeren. Deze oplossing kan zowel 

boven als onder de vloer worden toegepast.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	eenvoudig systeem
•	 	makkelijke opname van toleranties in 

de hoogte
•	 	ontwerp en productie op maat
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HALFEN BRA BoRSTwERINGSANKER

Borstweringsankers zijn bestemd voor 

de bevestiging van prefab betonnen 

borstwerings- of dakrandelementen aan 

betonnen vloeren, balkons of liggers.

De ankers worden ingestort in de prefab 

borstweringselementen en zo naar de 

bouwplaats getransporteerd.

Zowel dwarskrachten als momenten uit 

de borstweringselementen worden door 

de draagconstructie overgedragen. Bij 

bevestiging aan ingestorte HALFEN rail 

zijn de ankers horizontaal verstelbaar in 

2 richtingen. Uitvulplaten maken de 

elementen in hoogte (verticaal)

verstelbaar.

Borstweringsankers zijn tevens leverbaar 

met stelschroeven voor het verticaal 

verstellen.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	minimale	koudebrug
•	 	hoge corrosiebescherming door  

roestvaststalen uitvoering 
•	 	zeer	snel	te	monteren
•	 	verstelbaar	in	alle	richtingen
•	 	met type-keuring en CE-markering

HALFEN HBj BETojUSTER

Met de Betojuster HBj-S (kolommen) 
kunnen kolommen op een eenvoudige 

en veilige manier, door eenvoudig 

schroeven, met prefab funderingen en 

platen milimeter nauwkeurig worden 

uitgelijnd. 

Er zijn 2 verschillende ondersteunings-

methoden beschikbaar:

1) HBj-S-Lst.-v voor verticale montage, 

wanneer de Betojuster horizontaal in de 

bekisting wordt geplaatst (de kolom 

wordt later gestort).

2) HBj-S-Lst.-h voor horizontale 

montage in volledige bekisting van de 

kolom met opstaande plaat.

Met de Betojuster HBj-w (wanden) 
worden betonnen wanden, maar ook 

trappen en bordessen of prefab garages 

in de hoogte uitgelijnd. Het uitlijnen kan 

KATALoG ANFoRDERN

eenvoudig met de gebruikelijke 

gereedschappen worden uitgevoerd

Kwaliteitskenmerken:
•	 eenvoudig	schadevrij	vertselbaar
•	 optimale	kraaninzet
•	 geen speciaal gereedschap nodig
•	 minimale	inspanning
•	 	bijzonder	geschikt	voor	kleine	

ruimtes

Vulbuis

Moersleutel

Vulbuis

Betojuster HBj-S

Betojuster HBj-S
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Het DEHA manchet- en plaatanker-

systeem bestaat uit draagankers 

(manchetankers, plaatankers) en 

verbindingsbeugels (haarspelden en 

steekbeugels). 

Kwaliteitskenmerken SP-MVA:
•	 	een	enkel	draaganker	per	plaat	kan	

al voldoende zijn 
•	 	snelle montage
•	 	met KoMo-certificaat en CE-markering

Kwaliteitskenmerken SP-FA:
•	 	hoge	krachtenopname	
•	 	ook	geschikt	voor	grote	elementen	
•	 	eenvoudig statisch systeem met twee 

draagankers
•	 	met KoMo-certificaat en CE-markering

DEHA SP -MVA MANCHETANKER EN SP -FA PLAATANKER

HALFEN SP -SPA SANDwICHPLAATANKER

De HALFEN SPA sandwichankers zijn 

bestemd voor het verbinden van de 

prefab betonnen binnen- en buitenschil 

en om het gewicht van de buitenschil 

naar de binnenschil af te dragen. Omdat 

de ankers in de spouw bevestigd worden, 

zijn ze gemaakt van roestvaststaal. 

Naast de draagankers worden er 

verbindingsbeugels gebruikt die de 

vervorming van het buitenblad tegen 

gaan. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	eenvoudige	en	snelle	montage
•	 	met Zulassung, optimaal systeen
•	 	ook	te	gebruiken	bij	zeer	dikke	

isolatie tussen de betonbladen
•	 	verifieerbare berekeningssoftware
•	 	weinig invloed op de warmte-

overdracht
•	 	met KoMo-certificaat en  

CE-markering
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Het DETAN trekstangsysteem is een 

breed inzetbaar product en kan worden 

toegepast bij:

–  vakwerkconstructies en windverbanden 

in wanden en daken

–  tuien van pylonen en luifels

–  het ophangen van voetgangers-

bruggen

–  onderspanning in houten en stalen 

spanten

–  montage achter vliesgevels

Door omvangrijke systeemoplossingen 

kunnen zelfs gecompliceerde constructies 

en esthetisch vormgegeven details zowel 

binnen als buiten gerealiseerd worden. 

Alle componenten zijn leverbaar in 

thermisch verzinkt en roestvaststaal. 

Kwaliteitskenmerken:
•	 	verbindingen	met	DETAN	moeren
•	 	eenvoudige visuele controle tijdens 

de montage
•	 	esthetische vormgeving
•	 	met	Europees technische 

goedkeuringen ETA-05/0207 en  
ETA-11/0311

•	 	met typenkeuring volgens EC 3
•	 	met Zulassung
•	 	voorgemonteerde	levering	t/m	

systeemdiameter 60 mm
•	 	kruismof	als	kostenbesparend	 

alternatief voor de koppelschijf
•	 	drukstangen	met	gratis	 

berekeningssoftware
•	 hydraulische voorspanning

DETAN TREKSTANGSYSTEMEN

trekstang

contramoer

gaffel

vergendelingsbus 

borgring

koppelschijf

Het gevelplaatankersysteem bestaat uit 

een bovendeel met een in hoogte verstel-

bare trekstang, een ingestort deel voor 

de gevelplaat met of zonder zijdelingse 

verstelmogelijkheid en een druk-/trekbout 

voor de diepteverstelling in de spouw. 

Alle onderdelen worden geproduceerd 

van roestvaststaal. 

Afstandbouten, kunststof windankers, 

spanverbindingen, verbindingsankers en 

verstiftingen maken het leverings-

programma compleet.

.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	eenvoudige en snelle montage
•	 	verstelbaar in alle richtingen
•	 	met Zulassung
•	 	belastingklasses van 5 tot 56 kN/anker
•	 	met CE-markering

HALFEN FPA GEVELPLAATANKER
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HALFEN producten 
voor de Montagetechniek
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In combinatie met de bijpassende 

HALFEN bouten en -moerplaten biedt de 

montagerail van HALFEN alle voordelen 

van verstelbare verbindingen.

De rail kan voor vele doeleinden worden 

gebruikt, bijvoorbeeld:

•	 	installatietechniek
•	 	staalbouw
•	 	machinebouw
•	 	zonne-energie
•	 	waterzuiveringsinstallaties enz.

Door de uitgebreide mogelijkheden van 

het systeem, bestaande uit montagerail, 

HALFEN bouten en toebehoren, kan voor 

de verschillende toepassingen de beste 

oplossing gekozen worden.

De volgende montagesystemen zijn 

leverbaar:

•	 	zware	HALFEN	montagerail,	
warmgewalst

 –  voor dynamische belasting

 –  voor het lassen aan staalconstructies

 –  voor grote lasten

•	 	middelzware	HALFEN	montagerail,	
koudgewalst

 –  met maar één type moerplaat, 

passend op alle middelzware 

HALFEN montagerail 

 –  uitwisselbaar met het HALFEN 

Powerclick-systeem

•	 	lichte	HALFEN	montagerail,	
koudgewalst

 –  over het algemeen gladde rail voor 

lage belastingen

In alle drie de railsystemen is de HALFEN 

montagerail in gladde uitvoering, 

vertande uitvoering of met slobgaten te 

leveren. Uitgevoerd in walsblank, 

thermisch verzinkt en roestvaststaal.

HALFEN MoNTAGERAIL
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HALFEN MoNTAGETECHNIEK -  ToEBEHoREN

De HALFEN consoles worden 

geproduceerd uit de klassieke HALFEN 

montagerail en biedt de voordelen van 

een snelle, veilige en verstelbare 

montage. De consoles worden toegepast 

voor volledige ondersteuningen. De 

hoogwaardige corrosiebescherming 

(thermisch verzinkt of roestvaststaal) 

blijft behouden na montage.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	hoge	belastingcapaciteit	
•	 	eenvoudige	en	snelle	montage
•	 	uitwisselbaar met het HALFEN 

Powerclick-systeem 41

HALFEN pijpbeugels zijn ontworpen voor 

een flexibele montage in combinatie met 

HALFEN montagerail. De materiaal-

kwaliteiten en afmetingen van de 

HALFEN pijpbeugels corresponderen met 

die van het HALFEN Powerclick-systeem, 

zodat een combinatie van het HALFEN 

Powerclick-systeem met de HALFEN 

pijpbeugels de beste oplossing biedt.

Kwaliteitskenmerken:
•	 	breed	toepassingsgebied	door:
 -  uitvoeringen voor pijpdiameters van  

15 – 530 mm

	 -		axiaal	gefixeerde	of	glijdende	
pijpbeugelbevestigingen

•	 	hoge corrosiebescherming door 
thermisch verzinken en roestvaststaal

•	 	Leverbaar met geluid-/warmte-
isolerend rubber en hittebestendige 
pijpondersteuning
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Het HALFEN Powerclick-systeem is een 

systeem voor ondersteuning van pijp-

leidingen in de industriële pijpleidingen-

bouw. Geen enkel systeem heeft zoveel 

ondersteuningsmogelijkheden en toch zo 

weinig onderdelen als het 63-systeem. 

•	 	eén	profiel	voor	alle	pijpleidings-
ondersteuningen

•	 	eén hoekverbinder in twee 
uitvoeringen voor 112 variaties

•	 	eén universele draagklem voor alle  
zwaartes

Het HALFEN powerclick-systeem is al 

jaren een bewezen technologie voor 

ondersteuning van pijpleidingen in grote 

industriële installaties. Profiteer van 

veiligheid, efficiency en snelheid op alle 

niveaus!

Met het HALFEN Powerclick-systeem 

worden ondersteuningsconstructies 

volgens een volledig nieuw concept 

aangeboden.

•	 	zeer	weinig	onderdelen;	alle	
onderdelen zijn multifunctioneel

•	 	optimaal	traploos	verstelbaar	
•	 	veilig	door	gedefinieerde	

belastingafdracht  
•	 	doorgaans worden alleen passende 

verbindingen gerealiseerd
•	 	modernste techniek voor een 

betaalbare prijs
•	 	licht in gewicht vergeleken met 

conventionele ondersteuningen bij 
constante torsiestijfheid

•	 	lage opslagkosten

HALFEN PowERCLICK-SYSTEEM
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HALFEN is wereldwijd in meer dan 35 landen vertegenwoordigd. 
Indien u meer informatie over HALFEN wenst, neem dan contact met ons op.

ADRES

INTERNET

www.halfen.nl
• Nieuws • Producten • Documentatie • Download • Adressen/Contact
• Praktijk • Nieuwsbrief • Referenties • Beurzen • Over HALFEN 

HALFEN b.v. 
Postbus 1
7620 AA  Borne

Oostermaat 3
7623 CS  Borne

Tel. +31 (0) 74 - 267 14 49 
Fax +31 (0) 74 - 267 26 59

info@halfen.nl
www.halfen.nl

CoNTACT 

HALFEN were ldwi jd

oPMERKINGEN

Technische en constructieve wijzigingen voorbehouden
De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de op moment van verschijnen bekende techniek.  
Technische en constructieve wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. HALFEN b.v. neemt geen enkele 
verantwoording voor de juistheid van de inhoud van deze catalogus of eventuele drukfouten.

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.
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