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Режещ ръб
● Режещият ръб 

разширява отвора, за да 
гарантира 
висококачествен монтаж 
даже и при износени 
свредла

HUS3-H са по-добри от сегментните анкери
Нова спирала
● Новата спирала 

позволява бърз 
монтаж, даже и при 
силно напрегнати 
бетони

Голям диаметър на тялото за 
опънови усилия
● Позволява „заключване“ на анкера и 

повишава опъновите натоварвания с 
66% в сравнение със старите HUS и 
с 33% в сравнение със сегментните 
анкери

Конична глава
● Винтовите анкери с конична глава 

8 и 10 за плътен монтаж към 
планката. Товароносимостта е на 
нивото на сегментните анкери 
(M10, M12). Значително 
намаляване на общото време за 
монтаж в сравнение с обичайните 
конични анкери (HSL-SK).

Сертифициран реглаж
● Можете да регулирате анкера до 2x 

до 10 mm без намаляване на 
товароносимостта (ETA). Това 
позволява прецизен реглаж на 
конструкцията

Производителност
● 50% по-бърз монтаж 

в сравнение със 
сегментните анкери

● No mandatory torque 
moment required (like 
stud anchors)

По-малко пробиване
● Един размер по.(HUS3-H 

10 спрямо M12)
● По-малка дълбочина на 

пробиване при същата 
товароносимост, както 
сегментните анкери

Здрав Torx
● TX 45 и TX 50 захват за 

коничните винтови анкери
(8 & 10)

Сеизмика C1
● Seismic C1 

сертификат в ETA 
сертификата

Повторно 
използване
● Система с 

калибър за бърза 
проверка на 
износване HUS3-
H10, HUS3-H 14

Сертификат
● DIBT сертификат с 

товароносимост в 
пресен бетон
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Временни приложения Постоянни приложения

Кофражи:
HUS3-H 14

Пресен бетон
(под 28 дни)

Парапети:
HUS3-C HUS3-H

Седалки, огради, инсталации и др. :
HUS3-H

Временни парапети, скелета и др.:
HUS-V 8 et 10
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Трите дълбочини на монтаж осигуряват 
широко приложение

+1%

HUS3-H 10

HUS3-H 10

7,7  kN

HUS3-H 10

+24%

9,4  kN

4,6  kN

7,6  kN
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Дълбочина на монтаж HUS3-H 10 & сегментен анкер

Ø12

Ø10

Ø10

Заменя 
сегментния анкер
 Същата товароносимост и 
двойна скорост на монтаж

Най-евтино
 Най-ниска цена на крепеж 
с най-висока скорост на 
монтаж

+24% по-висок 
товар

 +24% по-високо 
натоварване в сравнение 
със сегментните анкериH
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Новите винтови анкери могат да се 
използват повторно с DIBT 
сертификат

DIBT сертификат
● DIBT сертификат за повторнон използване в пресен бетон

• 10 N/mm2

• 15 N/mm2

• 20 N/mm2

● За всички дълбочини на монтаж!

HUS3-H 8

HUS3-H 10

HUS3-H 14
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HUS3-H и HUS3-C могат да се регулират без спад на 
товароносимостта по ETA. 

Планка

Бетон

Неравна
основа

Развиване Реглаж Завиване

10 mm реглаж се покриват от ETA, без спад на товара  нов EAD стандарт
Новата ETA позволява HUS3 8&10 да бъде развиван 2 пъти x 10mm

Max
10mmMax 10mm

Монтаж
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Размер 6

HUS-H 6

HUS-P 6HUS-HR 6

HUS-A 6HUS-I 6

Размери 8, 10 & 14

HUS3-H 8, 10 & 14

HUS-CR 8 & 10HUS-HR 8, 10 & 14

HUS3-C 8 & 10

Новата програма HUS

HUS-V 8 &10 

in 2015HUS3-HF 10 & 14


