NIEUW
HTA-CE PLUS – sterker dan ooit:

DE NIEUWE HALFENRAIL

Alle eigenschappen in één oogopslag:
›

 E-markering met Europees
C
technische goedkeuring

›

Geschikt voor dynamische lasten

›
R 120

Warmgewalste HALFEN rails

›	
Hoge brandweerstand

›

Tot wel 45% meer draagkracht

›

HALFEN software
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HALFEN zet een nieuwe maatstaf met de Plus-standaard.

© tomjasny.com

Vanaf januari 2017 bij HALFEN verkrijgbaar: de nieuwe ankerrail voor hogere belastingen. Met de HTA-CE 40/22P en de HTA-CE 50/30P zetten we
een nieuwe standaard in belastingklasses. Dankzij intelligente ontwikkelingen bieden de nieuwe railprofielen tot wel 45% meer draagkracht door
geoptimaliseerd materiaalgebruik.
WAPENING HOEFT NIET ONDERBROKEN TE WORDEN
In vergelijking met de vroegere HTA-CE 50/30 rail, is de HTA-CE 40/22P
Plus rail beduidend slanker: met een hoogte van slechts 23 mm, zit de
nieuwe rail altijd volledig in de betondekking. Hierdoor kan de volledige
hoogte benut worden, zelfs bij kruisende wapeningslagen. Dit maakt een
nog efficiënter ontwerp van de wapening mogelijk.

OPTIMALE VERBINDING
Voorheen waren voor de belastingklasses die nu afgedekt worden door
de Plus rail grotere railtypen met bijbehorende bouten nodig. Bij
toepassing van een profiel HTA-CE 40/22P profiteert u niet alleen van
een hogere belastingklasse, maar ook van de goedkopere HS 40/22
bout.

MAXIMALE ZEKERHEID BIJ HET ONTWERP
De nieuwe HTA-CE 40/22P en HTA-CE 50/30P rails zijn officieel
goedgekeurd voor gebruik in heel Europa en zijn voorzien van een
CE-markering. Aanvullende certificering is niet vereist, ze kunnen
eenvoudig berekend worden met de HALFEN software.
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Voor meer informatie ga naar www.halfen.nl
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NIEUWE BELASTINGKLASSES
Door het nieuwe uitgebreide belastingbereik kunnen de HTA Plus rails in
nog meer verschillende situaties toegepast worden. Er zijn minder
verschillende typen rail nodig om uw projecten te realiseren. Dit
vermindert het gevaar van verwisseling van rail en bouten zowel op de
bouwplaats als in de betonfabriek.
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