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DEHA KulAnKArsystEm
system och användning

DEHA Kulankare gjuts in i betongelement 
med hjälp av ursparningskroppar. Dessa 
avlägsnas efter gjutningen och lämnar 
kvar en skålformad ursparning i betongen 
där kulankarets huvud sticker upp. 
DEHA Universalhuvud kopplas sedan 
med ett enkelt grepp på ankaret. Efter 
lyft kopplar man loss universalhuvudet 
lika lätt som man kopplar på det. Enklare 
kan betongelement inte hanteras!

Fördelar

1.  Systemets oslagbara fördel är att man 
alltid får ett rakt drag i kulankaret. Du 
kan enkelt vika universalhuvudet så 
att lyftbygeln blir parallell med betong
ytan för 90° sneddrag utan reducering 
av lastförmågan.

 
2.  Kulankarsystemet finns i olika last

grupper, från 1 till 25 ton med fyrfal
dig säkerhet i en punkt, och ger dig 
en oöverträffad förankringskapacitet 
även vid låg betonghållfasthet. Man 
kan därför i många fall använda min
dre och mer ekonomiska ankare jäm
fört med andra system. Laster sprids 
genom ankarets fot i 360º med en låg 
basvinkel motsvarande ca 1015º. 

3.  Alla ingående delar i systemet är 
optimalt anpassade till varandra så att 
största möjliga enkelhet och säker
het uppnås. Både universalhuvud och 

 kulankare är märkta med respektive 
lastgrupp för att undvika felkoppling. 
Gummiursparningarna har olika färger 
för att markera lastgruppstillhörighet. 

 Genom sin konstruktion klarar både 
 universalhuvud och kulankare hård 
 hantering utan att nämnvärd förslit
ning uppstår. Dessutom är universal
huvudet så robust att ingen avnötning 
förekommer mellan kulankarets huvud 
och själva lyftbygeln. Den angivna 
maxlasten motsvarar en 5faldig säker
het mot materialbrott.

 
4.  Andra fördelar är att man får en slät 

betongyta utan uppstickande delar 
och en mycket låg totalkostnad per 
ton transporterat betongelement.

 
5.  Tillsammans med kulankarsystemets 

olika tillbehör blir ingjutningen av kul
ankaret enkel under produktionsfasen. 

  Universalhuvudet, som man fäster i 
lyftlinan, kopplas blixtsnabbt på och 
av kulankaret med ett enkelt hand
grepp och har obegränsad rörlighet i 
alla riktningar. 

 
6.  Det breda ankarsortimentet och 

omfångsrika tillbehörsprogrammet 
leder till en låg totalkostnad vid 
tillverkning, transport och mon
tage av betongelement. Med DEHA 
betongbrottsformler undviker du fel
aktig och oekonomisk dimensionering.



DEHA KulAnKArsystEm
system och användning

Sandwichankaret skiljer sig från standard
ankaret endast genom sin böjda form, 
 vilken möjliggör lyft av sandwichelement 
utan att binda ihop elementskivorna. 
Genom dess böjda form hamnar ankar
huvudet nästan alltid i elementets tyngd
punkt. Elementet hänger därmed rakt vid 
montering. 
Ankaret fås i två utföranden, med tallriks
formad fot eller med en längre kamstång 
utan fot.

Standardankaret används för lyft av 
 nästan alla typer av betongprodukter. 
Ankarets tallriksformade fot ger en 
oöverträffad förankringskapacitet även 
vid låg betonghållfasthet. Detta leder till 
en lägre totalkostnad jämfört med andra 
lyftsystem per ton transporterat betong
element.

Stavankaret består av en profilerad 
 kamstång, vars ena ände stukats till en 
kula. Kamstången bildar med sin, i för
hållande till standardankaret, betydligt 
större längd en god förankring i tunna 
konstruktioner.
Stavankaret används med fördel i vägg
element, balkar med smala liv och lätt
ballastelement.

DEHA Kulankare 6000

DEHA stavankare 6050

DEHA sandwichankare 
6002/6052



DEHA HylsAnKArsystEm
system och användning

Genom den obegränsade ledbarheten och den lågt liggande 
lastangreppspunkten har perfektlyftet mycket goda sneddrags
egenskaper. De momentkrafter som alltid uppstår vid sneddrag är 
mycket begränsade tack vare perfektlyftets låga lastangreppspunkt.

Bitekankaret har en tallriksformad förankring lik DEHA Kulankare. 
Tallriksformen ger oöverträffad förankring även i betong med låg 
hållfasthet. Bitekankaret används både som lyft och som infäst
ning i en mängd olika betongprodukter, t.ex. tunna väggelement, 
 beklädnadselement, gödselbrunnar och plansilos. Ankaret kan 
 dessutom fungera som infästning för styrdubb.

Kragankaret är ett “kompakt“ kortankare tillverkat i ett stycke med 
liknande förankringsform som DEHA Bitekankare. Den kompakta 
formen på kragankaret gör att det har stor lastupptagningsförmåga 
och samtidigt är enkelt att applicera. Kragankaret används dess
utom ofta i konstruktioner där en kompakt infästning är ett krav. 
Balkonger, vilplan, lock och bjälklag, som skall lyftas horisontellt, är 
exempel på produkter där kragankaret används som lyft.

Hylsankarsystemet är ett komplett system för lyft och infästning av alla typer av betongprodukter. 
Hylsankarna levereras i elgalvaniserat samt i rostfritt syrafast utförande.

Hylsstavankaret har ett långt kamstål som förankring och är framför 
 allt avsett för användning i tunna konstruktioner med låg betong
hållfasthet.

DEHA Hylsstavankare 6320

DEHA Kragankare 6305/6325

DEHA Bitekankare 6300

DEHA Perfektlyft 6313



DEHA Universalhuvud

DEHA Kulankarsystem

DEHA Universalhuvud och
DEHA Universaladapter

DEHA Hylsankarsystem

DEHA Perfektlyft

Kombinera enkelt fördelarna hos DEHA Kulankarsystem med fördelarna hos DEHA Hylsankarsystem
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