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NIEUWE PRODUCTEN 2018
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Nieuwe producten 2018

ZYKLOP® - Schuinverschroevingssysteem

SHT - Bretelbeugel voor kapspant

CBHS - Rvs beugel met insteekblad

ETC392 - Beugel voor eindschild

CMS / CMR - Kolomvoet 

Door het assembleren van twee stukken hout en een metalen plaat kan 
de ZYKLOP ® de drukspanning van de staalplaat efficiënt overdragen aan 
het hout.

De beugel SHT is een bretelbeugel die wordt gebruikt voor het verbinden 
van spantvoeten op houten ondergrond. Hij is verstelbaar in hoogte op de 
bouwplaats want hij kan worden gemonteerd met platte flenzen op de 
drager of met geplooide flenzen.

CBHS is een discrete verbinder voor bevestigingen op hout of op een 
harde ondergrond.

Deze beugels worden gebruikt in kapspanten met een doorsnede 
van 38 mm om een eindschild uit te voeren door de halve spanten 
van hoekkepers en karbelen met elkaar te verbinden. De modellen 
verschillen afhankelijk van de plaatsingswijze.

De kolomvoeten CMS/CMR bestaan uit twee stukken van verzinkt staal 
voor buitengebruik. Het is een in de breedte verstelbare kolomvoet voor 
kolommen van 80 tot 140 mm (CMS) - van 120 tot 160 mm (CMR)
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Nieuwe producten 2018

TPB - Buisvormige kolomvoet

PGS24/130 - Verstelbare buisvormige
kolomvoet zware belasting

PIBA110/160 - Verstelbare kolomvoet 
zware belasting

OSP - Metalen kolom OSP

DEVGAR - Haspel DEVGAR

De TPB195 is een voet van dragende kolom voor kleine constructies. Hij kan 
uitsluitend verticaal worden belast in neerwaartse en opwaartse richtingen.

De kolomvoet PGS is ontworpen om verticale en horizontale krachten op 
te vangen. Hij kan tot 3,7 ton dragen in ontwerpwaarde op druk. Door zijn 
verstelbaarheid kan de hoogte van de houten kolom worden aangepast 
van 130 tot 195 mm ten opzichte van de vloer.

De kolomvoet zware belasting PIBA110/160 biedt een hoge belasting-
sterkte op druk tot een ontwerpwaarde van 7 ton evenals opwaartse 
drukkrachten dankzij zijn verticaal insteekblad. 

De configureerbare metalen kolom OSP kan worden gebruikt voor het 
dragen van axiale belastingen tot gebruiksklasse 3. De OSP bestaat uit 
een ronde buis en een aan elk uiteinde naar keuze aangelast plaatje.

De haspel DEVGAR is een gereedschap om het beschermingsprofiel 
tegen knaagdieren GAR af te rollen en het onder een hoek van 90° 
te plooien. Deze haspel is compatibel met alle afmetingen van GAR.



www.simpson.fr | 02 51 28 44 00

 

SIMPSON STRONG-TIE
Zac des Quatre Chemins
85400 Sainte Gemme La Plaine
FRANCE
Tel : + 33 2 51 28 44 00
Fax : + 33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com

Meer informatie op
www.strongtie.eu

© Simpson Strong-Tie®. 1 rue du camp, ZAC des Quatre Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine 

3
52
31
40

99
18
49

D
/F

-N
E

W
20

18
 N

L

Service en expertise 24/24 op één muisklik van u verwijderd!

Ontdek online deskundige softwaretools om u te helpen
de juiste keuze te maken!

Connector Selector: Een verbin-
ding voor elke toepassing!

Connector Selector: Een verbin-
ding voor elke toepassing!

Connector Selector: Een verbin-
ding voor elke toepassing!

Connector Selector: Een verbin-
ding voor elke toepassing!

Connector Selector:
Een verbinding voor elke 
toepassing!

ITE Designer:
Projecten met buitenge-
velisolatie op uw maat!

Beam Optimizer:
De optimale dimensionering 
van uw kapconstructies!

Anchor Designer:
Vind de juiste bevestiging 
met enkele muisklikken!

• keuzehulptool,      • technische fiches,

• montagevideo’s,   • downloadbare catalogi...


