Verbindingstechniek

Bevestigingsmaterialen
Bevestigingsmaterialen
Kyocera Senco heeft een uitgebreid assortiment bevestigingsmaterialen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Bouten, moeren, sluitringen, verankeringen, draadeinden,
schroeven enz.
In de kwaliteiten:
• 4.6, 4.8, 8.8, 10.9 en 12.9
In de uitvoeringen:
• Elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt overmaats,
thermisch verzinkt ISO-passend
• RVS A2 en RVS A4
• Messing en kunststof
• Gegarandeerde kwaliteitsklasse
Verankeringen
Kyocera Senco is zeer goed thuis in verankeringen voor de
meest uiteenlopende toepassingen in de constructie- en
staalbouwbranche en in de grond-, weg- en waterbouw.
Haakankers, doorsteekankers, veiligheidsankers, chemische
capsules, ankerstangen, spanwartels en vele andere verankeringen zijn verkrijgbaar in diverse oppervlaktebehandelingen
en veelal direct uit voorraad leverbaar .

Draad- en tapeinden
Kyocera Senco levert draad- en tapeinden in de kwaliteiten:
4.6, 4.8, 8.8 en 10.9.
Draadeinden zijn uit voorraad leverbaar in de lengtes 1, 2 en
3 meter in de uitvoering blank, thermisch verzinkt en elektrolytisch verzinkt. Draadeinden op maat kunnen binnen een week
geleverd worden. Tapeinden zijn leverbaar op elke gewenste
lengte tot en met 6 meter.
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Lastoevoegmaterialen
Het verbinden van metaal kan, naast de bekende boutverbinding, natuurlijk ook door middel van lassen. Daarom heeft
Kyocera Senco ook lastoevoegmaterialen. Lasdraden en
-elektroden zijn leverbaar voor zowel economisch of kwalitatief
hoogwaardig laswerk. Voor autogeen-lasdraad, gevulde draden voor MIG/MAG-lassen van ferro-metalen, (laselektroden),
massieve draden voor MIG/MAG-lassen van ferro-metalen,
massieve draden voor MIG/MAG-lassen van non-ferro-metalen, soldeerdraden en TIG-lasdraden kunt u bij ons terecht.
Overige lasartikelen
Bij Kyocera Senco kunt u ook voor een aantal andere artikelen
gericht op laswerk terecht, zoals onder andere snelspanklemmen en chemische producten.
Specials: artikelen volgens uw specificatie
Als de pasklare oplossing voor uw verbindingsprobleem niet
voorhanden is, denken wij graag met u mee door het bieden
van een maatwerkoplossing. Met onze kennis en ervaring
staan we u graag terzijde om tot de meest efficiënte en economische oplossing te komen voor uw verbindingswensen. Door
uzelf ontworpen artikelen worden volgens tekening of monster
geproduceerd.

Fast ’n Fix®
Indien u in uw proces regelmatig bouten en moeren gebruikt
is het belangrijk dat ze ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.
Met het Fast ’n Fix bestelsysteem van Kyocera Senco blijft
uw voorraad bevestigingsmaterialen altijd op peil. Bovendien nemen wij u het hele bestel- en levertraject uit handen.
Fast ‘n Fix werkt volgens het ‘two-bin systeem’. Wij plaatsen
een rek met daarop een verzameling van twee achter elkaar
geplaatste bakken. Beide bakken zijn gevuld met een van
tevoren afgesproken assortiment bevestigingsmaterialen.
Als de voorste bak leeg is, kan deze worden verwijderd en
komt de achterste (nog volle bak) naar voren. Wij zorgen
vervolgens voor een tijdige aanvulling van uw voorraad door
het vullen van de bak en terug te plaatsen in het rek.

Staalbouw en constructie
Staalbouw en constructiebranche
Het assortiment voor de staalbouw en de constructiebranche
is met extra aandacht ontwikkeld om aan de meest voorkomende bevestigingsvragen te kunnen voldoen. Bouten, moeren, sluitringen, haakankers, betonankers (ook chemische),
trekstangen, HV voorspanbouten conform DIN18800, spanwartels, lasdraden en laselektroden zijn direct uit voorraad
leverbaar.

CE markering
Bevestigingsartikelen met CE-markering voor staalconstructies
volgens de eisen van de Europese Richtlijn Constructiebouw

• Bouten en moeren in één verbinding komen van dezelfde
CE-gecertificeerde fabrikant en zitten bij elkaar verpakt.
• Worden met bijbehorende certificaten geleverd (DoP).

Voor staalconstructies levert Kyocera Senco bevestigingsartikelen conform de normen EN15048-1/2 en EN143991/2/3/4/6/7/8/9/10 met CE-markering voor de staalconstructies:
• 15048-1/2: Voor niet-voorgespannen constructieve boutverbindingen
• EN 14399-1/2/3/4/6/7/8/9/10 voor voorgespannen constructieve boutverbindingen (de zogenaamde voorspanbouten).

De voorgespannen constructieve boutverbindingen:
• Worden geleverd volgens de EN ISO 14399-4/6 (voorheen
DIN 6914, DIN 6915 en DIN 6916).
• Bouten, moeren en sluitringen in één verbinding komen van
één en dezelfde CE-gecertificeerde fabrikant.
• Bouten en moeren zijn conform de norm voorzien van een
merkteken “HV” of “HR”, de kwaliteitsklasse en het merkteken van de fabrikant.
• Sluitringen worden voorzien zijn van een merkteken “H” en
het merkteken van de fabrikant.
• De originele verpakkingen zijn o.a. voorzien van een CE-markering, het merkteken van de fabrikant, het chargenummer
en de productnormen.
• Worden met bijbehorende certificaten geleverd (DoP).

Om volgens de richtlijnen te leveren houden wij ons aan
de onderstaande voorschriften:
Niet-voorgespannen constructieve boutverbindingen:
• Worden geleverd volgens de normen EN ISO 4014, EN ISO
4017 en EN ISO 4032 (voorheen DIN 933, DIN 931 en DIN
934).
• Zijn voorzien van een merkteken “SB” (Structural Bolt), de
kwaliteitsklasse en het merkteken van de fabrikant.
• De originele ongeopende verpakkingen zijn voorzien van een
CE-markering, de aanduiding “SB”, en de productnormen.

Kyocera Senco assortiment met CEmarkering voor staalconstructies

De niet-voorgespannen constructieve boutverbindingen:
Volgens de normen EN ISO 4014, EN ISO 4017 en EN ISO
4032, ‘SB’. Alle onderstaande maten zijn in de kwaliteit 8.8
(bout) en klasse 8 (moer) verkrijgbaar in de elektrolytisch
verzinkte uitvoering (volgens EN ISO 4042) en in de thermisch verzinkte uitvoering (volgens EN ISO 10684).
De voorgespannen constructieve boutverbindingen:
Voorspanbouten, voorspanmoeren en voorspansluitringen
volgens de normen EN 14399-4 en EN 14399-6.
Complete assortiment is bij Kyocera Senco uit voorraad
leverbaar in de maten M10 t/m M36.

Haakankerset
Haakankerset
Het samenstellen van een haakankerset is niet langer een tijdrovende en foutgevoelige bezigheid. Door volledig geassembleerde haakankersets van Kyocera Senco te bestellen zorgen
wij dat op het gewenste tijdstip de ankersets kant-en-klaar op
de bouwlocatie zijn. Een complete haakankerset - die volledig
geassembleerd wordt geleverd - bestaat uit:
• Een op maat gemaakt ankerplaatje. Het plaatje is voorzien
van een gegraveerde, permanente markering die overeenkomt met de constructietekening en spijkergaten
• Het benodigd aantal haakankers in de juiste maat en uitvoering
• Moeren op de haakankers aan de onderzijde van het ankerplaatje
• Haakankerdoppen met schroefdraad op de haakankers aan
de bovenzijde van het ankerplaatje ter bescherming van het
draad
• Los meegeleverd: moeren en eventueel ringen waarmee
uiteindelijk de kolom vastgezet wordt

Ook na het storten van het beton blijft u efficiënt werken:
haakankerdoppen eraf, plaatje verwijderen en u kunt de kolom
plaatsen. Doordat de onderlinge afstanden van de haakankers
exact volgens tekening zijn, schuift de voetplaat makkelijk over
de haakankers, vervolgens kan de kolom met de meegeleverde, passende moeren op de schone schroefdraad vastgezet
worden.
Overtuig u zelf van een compleet en kant en klaar systeem.

Kyocera Senco kan de haakankersets met vijftig verschillende soorten haakankers leveren. Vier diktematen te
weten: M12/M16/M20/M24 met diverse verschillende
lengtematen in drie mogelijke uitvoeringen (blank, thermisch of elektrolytisch verzinkt). Mocht u andere afmetingen nodig hebben neem dan even contact met ons op
over de mogelijkheden.

Materiaal van de juiste kwaliteit
Bij Kyocera Senco komen theorie en praktijk samen. Metaalkundigen van de kwaliteitsdienst hebben jarenlange ervaring
en beschikken over apparatuur waarmee uiteenlopende
beproevingen kunnen worden verricht.
Wij adviseren u op het gebied van materiaalkeuze en helpen
u met vraagstukken over bijvoorbeeld slijtage, corrosie, hoge
temperaturen, dynamische belasting, gewicht kritische situaties en bewerkingseigenschappen.

Informatie
Een uitgebreid assortiment bevestigingsmaterialen van hoge
kwaliteit. Met u meedenken en vooruit kijken, adviseren en
oplossingen aandragen. De productspecialisten van Kyocera
Senco zijn u graag van dienst. Wilt u weten wat wij specifiek
voor u kunnen betekenen of hebt u een concrete vraag? Neem
dan gerust contact met ons op.

Kyocera Senco
Kyocera Senco levert uit voorraad stalen en roestvaststalen bevestigingsmaterialen zoals bouten, moeren,
schroeven, ringen, draadeinden, ankers, lasdraden en laselektroden voor met name de staal- en betonbouw, grond-,
weg- en waterbouw, installatietechniek en agrotechniek.
Wij adviseren u graag omtrent de mogelijke bevestigingsmaterialen, rekening houdend met de normen en standaarden die van toepassing zijn.
Voor de staalbouw en constructiebedrijven bieden wij het
meest uitgebreide assortiment bevestigingsmiddelen die
we binnen 24 uur op ieder adres in Nederland en België
leveren, ook op de bouwplaats.
Uw eigen specificatie en ontwerp
Naast standaard oplossingen leveren wij ook bevestigingsmaterialen in speciale uitvoeringen en voor speciale
toepassingen. Door uzelf ontworpen artikelen worden
volgens tekening of monster geproduceerd.
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