EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA ETA I ZNAKOWANIE CE:

Pełna gama produktów HALFEN HZA DYNAGRIP
ząbkowane szyny do wbetonowania
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Cechy w skrócie:
 Z
 nakowanie CE z Europejską
Oceną Techniczną

 D
 la obciążeń 3D:
Wytrzymałe, zablokowane mechanicznie
połączenie w kierunku wzdłużnym

 P
 rzyjazne dla użytkownika
oprogramowanie do
projektowania, pliki BIM i CAD

	Pełna gama typów ząbkowanych
szyn do różnych zastosowań

 N
 ajwyższa nośność przy
obciążeniach dynamicznych

	Raport EPD – Deklaracja
środowiskowa produktu

DYNAGRIP – JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO MOCOWANIA 3D W SZYNACH
Cechy i zalety ząbkowanych szyn do wbetonowania HALFEN HZA DYNAGRIP
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WYDAJNOŚĆ
Wysoka nośność we wszystkich
kierunkach. Ząbkowane, walcowane
na gorąco profile szynowe zapewniają
najwyższą odporność na obciążenia
dynamiczne, udarowe i sejsmiczne.
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NIEZAWODNOŚĆ PLANOWANIA
Ząbkowane szyny do wbetonowania
HZA w naszej ofercie produktów
HALFEN posiadają znakowanie CE i są
oficjalnie zatwierdzone do zastosowania
w całej Europie. Nie wymagają żadnych
dodatkowych certyfikatów. Nasze
bezpłatne, przyjazne dla użytkownika,
oprogramowanie do projektowania
umożliwia łatwe i wydajne weryfikacje
konstrukcji zgodnie z normą EN 1992-4.
W celu uzyskania więcej informacji
odwiedź www.halfen.com

Przykład pionowego zastosowania szyn
HALFEN HZA DYNAGRIP w słupach do
mocowania kolejnych elementów.
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Informacje na temat certyfikowanych systemów zarządzania i norm można znaleźć na stronie www.halfen.com
Firma HALFEN GmbH dla swoich zakładów w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Francji, Holandii i Polsce
wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfikat nr 202384-2016-AQ-GER-DAkkS.
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NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
TECHNICZNE I EKONOMICZNE
Zastosowanie szyn można teraz planować przy użyciu najnowocześniejszych
zasad projektowania. Gwarantujemy,
że zespół Leviat znajdzie najlepsze
techniczne i ekonomiczne rozwiązanie
dla Twoich zastosowań.

Przykład projektu, gdzie zastosowano
walcowane na gorąco, ząbkowane szyny
do wbetonowania HALFEN HZA DYNAGRIP,
dzięki spełnieniu wymagań dotyczących
wielokierunkowego, dynamicznego i
sejsmicznego obciążenia. Ponadto szyny
spełniały wymagania ochrony
przeciwpożarowej i antykorozyjnej.
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Od dziesięcioleci ząbkowane szyny do wbetonowania HALFEN są stosowane w
projektach, w których konieczne było zweryfikowanie przenoszenia obciążenia 3D.
Ta metoda projektowania obejmowała wiele zmiennych, w których warunki
brzegowe można było określić tylko na podstawie wartości zestawionych przez
poszczególnych producentów. Teraz, dzięki nowej Europejskiej Ocenie Technicznej
ETA w połączeniu z projektowaniem wg normy EN 1992-4, zapewniono
maksymalny potencjał przy uwzględnieniu istotnych warunków brzegowych.

