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 ▪ Eenvoudig schadevrij in hoogte   
 verstelbaar door schroeven
 ▪ Optimale kraaninzet:  

 na het plaatsen van de elementen  
 en het beveiligen door beugels is   
de kraan weer beschikbaar voor het  
 volgende betonelement
 ▪ Verstelbaar tot 35 mm 
 ▪ Geen speciaal gereedschap nodig 
 ▪ Minimale inspanningen
 ▪ Bijzonder geschikt voor kleine   

 ruimtes

Voordelen:

De HALFEN HBJ-W Betojuster is een 
hulpmiddel voor schroefafstelling 
en -uitlijning van prefab beton-
elementen, met name voor wanden.

Hij biedt het uitvoerende bedrijf een 
eenvoudige, maar veilige manier om 
de wanden na het plaatsen in de 
hoogte milimeter nauwkeurig uit te 
lijnen, zonder risico op letsel voor 
de installateur en zonder het risico 
te lopen op beschadiging van de 
betonelementen door het gebruik van 
gereedschap.

De uitlijning kan worden gedaan 
met de gebruikelijke gereedschappen 
zonder veel inspanning.

Door de optimale bouwhoogte ligt 
de Betojuster na verdere uitbouw in 
het gebied van de vloerconstructie. 
Afsluiten van de gleuven is niet nodig.
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Productover z icht

 ▪ Inbouwhoogte h = 75 mm 
 (zonder drukverdelingsplaat)
 ▪ Verstelmogelijkheid Δh = 35 mm
 ▪ Inbouwdiepte b = 53 mm
 ▪ Inbouwlengte l = 170 mm
 ▪ Minimale wanddikte d = 60 mm
 ▪ Sleutelwijdte SW = 24 mm
 ▪ Belastingcapaciteit per Betojuster 

 F = 50 kN, F
D = 67,5 kN

technische gegevens:

h

lb

Δh

Voor een snelle montage raden wij de 
24 mm GEDORE ratelsleutel no. 7UR24 
aan.
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Artikelomschrijving Artikelnummer

HBJ-W Betojuster 0420.010-00001

Bestelinformatie



3

halfen hBJ -W BetoJuster

© 2012 HALFEN · TI-HBJ 12-NL · www.halfen.nl 

Montage en toepass ing

Twee Betojusters worden aan de 
onderzijde van de wandelementen 
ingebouwd. 
De stelmof is bij aflevering en bij 
inbouw volledig ingeschroefd. 

Variant 1: Dubbele wanden met beton vullen

Geprefabriceerde inbouw in fabriek

Bij dubbele wanden wordt de HBJ slechts in één schil geplaatst (meestal de binnenste). 
Bestaande randwapening wordt in dit geval vervangen. 

≥ 60 mm ≥ 60 mm

ls,min ls,min

Variant 2: Massieve wanden

De Betojuster wordt met een extra balk aan de bekisting bevestigd. De inbouwdiepte 
wordt verhoogd, de randwapening voor de HBJ kan doorlopend geplaatst worden.

Bij wanden zonder vloerconstructie kan de spouw later afgesloten worden en indien 
nodig kan eventuele schade aan het beton worden gerepareerd.

Doorlopende randwapening

Bevestiging door vastspijkeren op 
een houten bekisting of met hete 
lijm op stalen bekisting.
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Montage op de bouwplaats

De wand wordt met de kraan geplaatst 
en beveiligd door beugels. De beugels 
nemen de krachten als gevolg van de 
excentrische montage op.
De meegeleverde belasting verdeel-
plaat wordt onder de Betojusters 
geplaatst. 

Beide HBJ‘s moeten worden vastge-
schroefd totdat de gewenste hoogte 
is bereikt, de wand horizontaal is 
uitgelijnd en de stootvoegen parallel 
zijn. 
Tot slot wordt de wand gevuld 
met mortel voor een consistente 
drukverdeling.

Betonnen vloer

Hier vastschroeven

24 mm moersleutel
losse belasting verdeelplaat
(inbegrepen in HBJ-W bestelset)

 Zekering met beugels

Montage en toepass ing
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