ETA – HYVÄKSYNTÄ JA CE-MERKINTÄ:

Täydellinen tuoteperhe HALFEN HZA DYNAGRIP –
hammastetut kiinnityskiskot
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Kaikki hyöty samasta paikasta:
 CE-merkintäja
ETA-hyväksyntä

 Soveltuu 3D-kuormille:
Vahva mekaaninen kiinnitys ja
liitos myös pituussuunnassa

 Käyttäjäystävällinen mitoitusohjelma,
BIM ja CAD tiedostot

	Tydellinen tuoteperhe eri
kuormitustapauksille

	Korkein dynaamisen kuorman
kapasiteetti

	EPD raportti –
Environmental Product Declaration

DYNAGRIP – LAATU, LUOTETTAVUUS JA TURVALLISUUS YHDESSÄ
HALFEN HZA DYNAGRIP – hammastetut kiinnityskiskot, hyödyt ja ominaisuudet
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LUJA KUORMITUSKYKY
Korkea kapasiteetti jokaiseen suuntaan.
Hammastettu, kuumavalssattu,
alhaisen jännityksen kanavaprofiilit
tarjoavat suurimman kestävyyden
dynaamisille kuormille, iskuille ja
seismisille kuormille.
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MAKSIMAALISTA LUOTETTAVUUTTA
HZA hammastetut kiinnityskiskot
HALFENin tuoteperheessä ovat nyt CE
merkittyjä ja virallisesti käytettävissä
koko Euroopan laajuisesti.
Laaja ja käyttäjäystävällinen suunnitteluohelmisto auttaa mitoittamaan ja
löytämään oikean tuotteen mikä on
mitoitettu standardin EN 1992-4 mukaan.
Lisätietoa www.halfen.com
HALFEN HZA DYNAGRIP kiinnityskiskot
valettuna pystysuunnassa pilareiden kylkeen,
mihin myöhemmin kiinnitetään erilaisia
komponentteja.

HALFEN Sp. z o.o.
ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznań · POLSKA
Tel.: + 48 61 622 14 14
Administracja: info@halfen.pl
Dział Sprzedaży i Logistyki: sprzedaz@halfen.pl
Dział Techniczny i Biuro Projektowe: projekty@halfen.pl

Lisätietoa tuotteistamme osoitteista: 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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PARAS LAADULLINEN JA
TALOUDELLINEN RATKAISU
Erilaiset kiskot voidaan nyt suunnitella
uusimpien suunnitteluperiaatteiden
mukaisesti. Tämä varmistaa, että
Leviatilta löydät parhaan teknisen
ja taloudellisen ratkaisun käyttökoht
eeseesi.
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Jo vuosikymmeniä, HALFENin hammastetut kiinnityskiskot ovat olleet suosittuja
kohteissa missä kiinnitykseen kohdistuu niin sanottua 3D- kuormitusta.
Tämän tuotteen mitoitusmenetelmät sisälsi lukuisia muuttujia, joissa
rajaolosuhteet voitiin määrittää vain käyttämällä yksittäisten valmistajien
laatimia arvoja. Nyt uusi ETA yhdessä EN 1992-4 -standardin kanssa antaa
keinon huomioida kaikki tuotteen kannalta merkitykselliset raja-arvot.

Kuumavalssattu, hammastettu HALFEN HZA
DYNAGRIP kiinnityskisko valittiin tähän
tunneliin, koska kiinnityksen täytyy kestää
monesta suunnasta kohdistuvaa dynaamista
ja seismistä kuormaa. Kiskot täyttävät myös
palon- ja korroosionsuojauksen vaatimukset.

