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Inledning.

HALFEN-DEHAs kvalitet.

De flesta i dag inser att opti-

mal kvalitet är grundförut-

sättningen för hållbara 

byggprojekt. Nästan 80 års  

erfarenhet inom byggindustrin har 

bekräftat för oss att det finns  

inget annat alternativ. Men vi går 

ett steg längre i vårt erbjudande. 

Kring våra produkter och system 

tar vi fram genomtänkta lösningar 

som sparar många mantimmar.  Kvalitet betyder 
ansvar.

Kostnadsfri teknisk rådgivning och 

support ingår också i lösningen - 

vi är med och vägleder från start 

till mål. Korta ledtider med leve-

ranser från vårt eget lager i 

Mölnlycke. Broschyrer, teknisk in-

formation, typgodkännanden 

samt tekniska och ekonomiska be-

räkningar laddas enkelt ner från 

vår webbplats. 

 

Sedan 1929 har vi på  

HALFEN-DEHA arbetat med  

att koppla samman komponenter 

och material. Målet är att skapa 

förutsättningar för ekonomisk  

och miljömässig vinst på bred front 

för alla – före, under och efter 

byggnation. Det har gjort oss 

världsledande inom vårt område.

4 5



kvalitet från början.

Vårt transportankarprogram. 

DEHA Kulankare 

är särskilt lämpat för lyft av ele-

ment med mycket betongomslut-

ning, t.ex. plattor, pelare eller  

balkar. Lastgrupper från  

1,3 till 45,0 ton.

FRIMEDA Transportankare TPA

Mångsidigt och ekonomiskt sys-

tem för transport och montage, 

särskilt lämpat för lyft av tunna 

betongelement, t.ex. väggele-

ment. Lastgrupper från 0,7 till 

26,0 ton.

DEHA HD-/Bitekankare

Ett gängat lyftsystem med rund-

gänga (Rd-gänga) för alla typer  

av betongelement. Med integrerat 

hylsskydd och märkbricka som 

säkerställer rätt lastgrupp.  

Lastgrupper från 1,3 till 15,0 ton.

Produkterna – tre starka typer som håller vad de lovar.

Vi erbjuder dig genomtänkta 

lösningar, som är skräddarsydda 

för dina speciella krav.  

DEHA Kulankare för blixtsnabb 

på- och urkoppling vid lyft,  

FRIMEDA Transportankare,  

som också kan kopplas ur med 

hjälp av fjärrrutlösning samt

DEHA HD-/Bitekankare med 

skruvgänga och patenterat  

gängskydd.
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Transportsankare skall klara tunga 

lyft och transporter av betongele-

ment i såväl prefabmiljö som ute 

på byggarbetsplatsen. Ofta sker 

detta över riskfyllda områden och 

ömtåligt gods.

Ett enda felaktigt ankare kan leda 

till katastrofala följder. Även om 

allt enligt beräkningarna tycks 

vara korrekt, kan materialkvalite-

ten – om den inte uppfyller alla 

högt ställda krav – vara den svaga 

länken.

Särskilt dynamiska tillskott från 

stötbelastningar innebär stora 

påfrestningar på ankaret.

Här spelar brottöjningen och 

segheten hos materialet en avgö-

rande roll. Därför måste kraven 

vid val av råmaterial vara mycket 

höga. Särskild erfarenhet krävs 

också vid produktformgivningen 

– t.ex. vid smidningen av DEHA 

Kulankare – eftersom stålets 

struktur och hållfasthetsegen-

skaper kan förändras vid felaktig 

tillverkningstemperatur.

Vid tillverkning av t.ex.  

transportankare används i  

HALFEN-DEHAs fabriker  

uteslutande tätat stål. Detta  

stål har egenskaper som minskar 

risken för sprödbrott och som  

är lämpat för stötpåkänningar 

samt låga temperaturer.

Någon måste bära ansvaret. 

Vår högsta prioritet är kvalitet. 

Produkter av låg kvalitet ökar 

risken för sprödbrott, särskilt om 

de är tillverkade av undermåligt 

råmaterial av okänt ursprung  

eller av otätat stål.

Kvalitetsstandarden för trans-

portankare från HALFEN-DEHA  

är säkerställd genom mycket nog-

grann kontroll av råmaterialet, 

genom hela produktionsproces-

sen och fram till slutkontrollen  

av de färdiga produkterna.

 

Vi på HALFEN-DEHA är medvetna om vårt ansvar.
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Till exempel:  

Vår supertungviktsmästare.

DEHA Kulankare. 

Produktegenskaper

▪ Särskilt lämpat för lyft av  
 element med mycket
 betongomslutning, t.ex.
 plattor, pelare eller balkar

▪ Snabb på- och urkoppling
 av ankare och universal-
 huvud

▪ Lastgrupper från  
 1,3 till 45,0 ton

Produktfördelar

▪ Säkert, snabbt, effektivt

▪ Lastgruppsindelning säkerställer  
 att felkoppling inte sker
 
▪ Ankarna kan också levereras  
 varmgalvaniserade och i
 rostfritt stål

DEHA Kulankare

Säkerhet enligt Arbetsmiljöverket [koefficient]

Ankarets säkerhet mot stålbrott, min.: 4,0

Betongbrottssäkerhet hos betong med hållfastheten 15 N/mm²: 4,0

Universalhuvudets säkerhet mot stålbrott, min.: 4,0

Vår kvalitetsavdelning genomför regelbundna säkerhetskontroller av ankare och  

universalhuvud med dragprovning.

DEHA 

Universalhuvud
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Till exempel:  

Vår multitalang.

FRIMEDA Transportankare.

FRIMEDA 

Transportankare  

TPA

Produktegenskaper

▪ Snabb på- och urkoppling
 av ankare och ringkoppling

▪ Minimerar risken för skador och  
 efterlagning, vilket bidrar till  
 god totalekonomi

▪ Särskilt lämpat för lyft av tunna  
 betongelement, t.ex. 
 väggelement

▪ Lastgrupper från 0,7 till 26,0 ton

Produktfördelar

▪ Tids- och kostnadsbesparing

▪ Lastgruppsindelning säkerställer  
 att felkoppling inte kan ske

▪ Slät betongyta utan uppstickan- 
 de delar. Ankarna kan också  
 levereras varmgalvaniserade  
 och i rostfritt stål 

Säkerhet enligt Arbetsmiljöverket [koefficient]

Ankarets säkerhet mot stålbrott, min.: 4,0

Betongbrottssäkerhet hos betong med hållfastheten 15 N/mm²: 4,0

Ringkopplingens säkerhet mot stålbrott, min.: 4,0

Vår kvalitetsavdelning genomför regelbundna säkerhetskontroller av ankare och

ringkoppling med dragprovning.

FRIMEDA 

Ringkoppling
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Till exempel:  

Vår pliktmedvetna.

DEHA HD-/Bitekankare. 

DEHA  

HD-/Bitekankare

Produktegenskaper

▪ Ankarets tallriksform ger en  
 oöverträffad förankring även i  
 betong med låg hållfasthet

▪ Integrerat gängskydd mot  
 inträngning av vatten och smuts  
 och för lastgruppsmärkning av  
 ankaret

▪ Lastgrupper upp till 15,0 ton

Produktfördelar

▪ Tids- och kostnadsbesparing

▪ Ett gängat lyftsystem med  
 rundgänga (Rd-gänga) för alla  
 typer av betongelement    

▪ Ankaret kan användas både 
 som lyft och som infästning

▪ Lämpligt för en mängd olika 
 betongprodukter, t.ex. tunna  
 väggelement, beklädnadselement,  
 gödselbrunnar och plansilos

Säkerhet enligt Arbetsmiljöverket [koefficient]

Ankarets säkerhet mot stålbrott, min.: 4,0

Betongbrottssäkerhet hos betong med hållfastheten 15 N/mm²: 4,0

Lyftverktygets säkerhet mot stålbrott, min.: 4,0

Vår kvalitetsavdelning genomför regelbundna säkerhetskontroller av ankare och  

lyftverktyg med dragprovning.



Vi kontrollerar att vi håller vad vi lovar.

Grundliga kvalitetskontroller. 

Produktionskontroll
Under hela produktionsprocessen 
kontrollerar vi att alla kvalitetskrav 
och riktvärden enligt kontrollpla-
nen uppfylls – med optiska  
kontroller, med jämförelser mot  
produktionsritningarna samt med 
drag- och tryckprovning.

Ankomstkontroll
Alla transportankare från  

HALFEN-DEHA tillverkas uteslu-

tande av noggrant kontrollerat  

material. Vi köper endast in  

material, som motsvarar våra  

högsta kvalitetskrav och från 

leverantörer som kan bevisa att 

dessa uppfylls. Redan vid ankomst 

kontrolleras materialet med 7 olika 

kvalitets- och ursprungstester.

Slutkontroll
I slutet av produktionen utförs 
dragprov på en viss andel av 
transportankarna för kontroll av 
spänning/töjning, så att den
4-faldiga säkerheten mot stålbrott 
minst uppnås. Till slut kontrollerar 
och protokollför vi alla tekniska  
värden och undersöker trans-
portankarna, så att inga skador, 
ytdefekter eller andra felaktighe-
ter finns innan de lämnar produk-
tionen hos HALFEN-DEHA.

Fas

1
Ankomstkontroll

Fas

2
Produktionskontroll

Fas

3
Slutkontroll
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kvalitet i varje detalj.

Provat, godkänt, certifierat.

De viktigaste kraven för produktion och användning av transportankar-

system är säkerhet och kvalitet.

Detta certifikat garanterar att ett kvalitetsledningssystem har införts och 

används hos HALFEN-DEHA inom områdena utveckling, konstruktion, 

produktion och försäljning.

Alla produktionsenheter för transportankare är certifierade enligt 

DIN EN ISO 9001:2000.

HALFEN-DEHA betyder certifierad säkerhet, skydd och kvalitet – för dig

och ditt företag.

Kvalitetsledningssystemet för HALFEN GmbH är certifierat för 

anläggningarna i Tyskland, Schweiz och Polen enligt DIN EN 

ISO 9001-2000, certifikatnummer QS-281 HH.

Utmärkande egenskaper för våra transportankare –
högkvalitativa, stabila och provade.

▪ Klarar låga temperaturer tack vare hög slagseghet

▪ FRIMEDA Resningsankare tillverkas i material, som har samma  

 hållfasthet i alla riktningar

▪ Högsta säkerhetsnivå tack vare användning av tätat stål anpassat för  

 våra höga krav

▪ Systemdelarna är anpassade till varandra och märkta, vilket  

 säkerställer rätt lastgrupp och utesluter felaktig användning

▪ I DEHA HD-/Bitekankarsystemet täcker några få ankartyper in  

 flertalet lastgrupper

▪ Till respektive användningsområde är ankargeometrin anpassad för

 att uppnå bästa möjliga betongbrottsvärden, t.ex. det koniskt

 utformade FRIMEDA Resningsankaret, det krökta DEHA Sandwichan- 

 karet eller den bredare foten på FRIMEDA Plattfotsankaret

▪ DEHA Kulankare och FRIMEDA Transport-

 ankare kan även levereras i kromfritt (VI) 

 och i varmgalvaniserat utförande 

HÖG 
LAST SKYDDADE

FRÅN KROM (VI) 

FRIA
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