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Od ponad 430 lat związani jesteśmy z linami.
Firma PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH w Memmingen 
jest główną siedzibą grupy PFEIFER i może poszczycić się 
ponad 430-letnią rodzinną tradycją w produkcji lin. Wszystkie 
nasze działania sprowadzają się do podnoszenia, łączenia 
i zabezpieczania przy użyciu lin.
Dziś już 12 pokolenie rodziny, na której czele stoi Pan Gerhard 
Pfeifer, prowadzi grupę fi rm działającą na arenie międzynarodowej, 
uzyskując w dziedzinach takich jak technika linowa, technika podno-
szenia i technika budowlana, najwyższe osiągnięcia na światowym 
rynku.

Jakość leży w naszym interesie.
Od dawna wszystkie nasze produkty mają wpływ na bezpieczeń-
stwo. W każdym przypadku ludzkie życie zależy od tego, czy 
nasze produkty działają niezawodnie. Dlatego jakość i obszerna 
wiedza płynąca z doświadczenia stanowią podstawę wszystkich 
naszych działań i projektów. Chcemy pozyskać zaufanie naszych 
klientów i utrzymać je oferując niezawodne i innowacyjne pro-
dukty oraz solidny serwis. Dlatego właśnie stawiamy na jakość 
„made in Germany”.

Doradzamy chętnie i profesjonalnie.
Dzięki stałemu rozwojowi, regularnym kontrolom i badaniom pro-
duktów nasi inżynierowie i technicy, będąc w zespole doradczym, 
posiadają obszerną wiedzę i silną motywację do wprowadzania 
innowacji.
Aby móc przekazać wiedzę praktyczną naszym klientom, wy-
szkoliliśmy grupę inżynierów zajmujących się doradztwem, którzy 
posiadają fachową wiedzę. Nasi specjaliści przygotowują dla 
Państwa niezawodne, ekonomiczne i bezpieczne propozycje 
montażu oraz rozwiązania – nawet dla najtrudniejszych 
zastosowań, jak np. zakotwienia w obszarach granicznych, 
które odbiegają od ogólnych instrukcji montażu.

PFEIFER – 
i wszystko się uda.
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Nasze najnowsze, kompletne 
„piekarskie” rozwiązanie do 
realizacji połączeń w konstruk-
cjach z betonu monolitycznego: 
elastyczne połączenia linowe 
FS-Box PFEIFER.

FS – Box PFEIFER
•  Elastyczne połączenie linowe do łączenia ścian w konstrukcjach 

monolitycznych z betonu
•   Grube i wytrzymałe pętle linowe, specjalnie skonstruowane 

do zakotwień masy betonowej układanej na miejscu budowy
• Elastycznie i szybko
•   Do stosowania w różnych betonowych elementach budowlanych 

takich jak połączenia:
• elementów prefabrykowanych z elementami 

 półprefabrykowanymi
• elementów prefabrykowanych z monolitycznymi
• elementów półprefabrykowanych z elementami 

półprefabrykowanymi
• elementów półprefabrykowanych z monolitycznymi
• elementów monolitycznych z elementami półprefabry-

kowanymi
• elementów monolitycznych z elementami mono-

litycznymi

�
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�
•  Poprzeczne siły ścinające działające równolegle do osi 

fugi VRd, II potwierdzone w dopuszczeniu budowlanym

•  Solidny statyczny model przenoszenia sił tnących 
dzięki dwóm pętlom

•  Szczególnie duże nośności na ścinanie dzięki 
zadyblowaniu

•  Siła poprzeczna VRd,   działająca prostopadle do osi 
fugi możliwa do przejęcia przez FS-Box w ścianach  
o grubości od 140 mm

•  Model wymiarowania uwzględnia grubość ściany 
i wytrzymałość betonu

• Możliwe przejęcie naprężeń rozciągających ZRd

•  Możliwość stosowania dla grubości ścian już 
od 140 mm

• Elastyczne planowanie miejsca wbudowania wg potrzeb
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Proste rozwiązanie problemu
•  Jedyne w swoim rodzaju połączenia ścian modułowych 

z elementami prefabrykowanymi

•  Bez zbędnych elementów w trakcie montażu

Elastyczność
•  Brak możliwości zniekształcenia pętli – pętla 

natychmiast wraca do pozycji wyjściowej

•  Możliwość realizacji dowolnego połączenia 
konstrukcyjnego

• Brak potrzeby docinania elementów na długości

Nośność
•  Nośności obliczeniowe we 

wszystkich kierunkach

Efektywność
• Sprawdzone rozwiązanie

• Oszczędność czasu – łatwy montaż

• Wysokie nośności

Wytrzymałość
•  Wytrzymałe pętle linowe – idealnie dopasowane do 

stosowania w świeżym betonie układanym na miejscu 
budowy

• Stabilne boksy z blachy

Jakość
• Aprobata techniczna

• Produkt dopasowany do warunków placu budowy

Innowacyjność
•  Elastyczne zastosowanie do łączenia ścian modułowych

•  Możliwość łączenia w świeżym betonie układanym na 
miejscu budowy

Ogólne

dopuszczen
ie

budowlane

DIBT

Tak proste jak ciasto 
w proszku: FS-Box 
PFEIFER do łączenia 
ścian modułowych.

�

�

�

�
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FS-Box PFEIFER
Artykuł nr 05.400.150

Materiał:
Puszka: blacha stalowa, ocynkowana
Lina stalowa: wysokowytrzymała, 
ocynkowana, zakończona zaciskiem 
stalowym
Osłona: taśma

FS-Box PFEIFER służy do łączenia 
elementów betonowych.
Pętla linowa w połączeniu z wbudowanym 
na budowie prętem stalowym tworzy 
po zabetonowaniu pewne połączenie, 
w szczególności pomiędzy elementami 
prefabrykowanymi i półprefabrykowanymi.

Zalety: wytrzymałe, dostosowane do 
użytkowania na budowie boksy z blachy 
stalowej, bez konieczności montażu 
w zadanym kierunku, możliwość 
stosowania z różnymi betonowymi 
elementami budowlanymi, elastyczność 
zastosowania.

Ogólne

dopuszczen
ie

budowlane

DIBT

Nr 
katalogowy

Typ
b l h

Wymiary [mm]
d L SL B

Kolor 
kodu

Waga
[kg/sztuka]

05.400.150 FS-Box 70 320 30 3 250  150 80 jaskrawo 
zielony

0,50

Przykład zamówienia dla 4000 szt. FS-Box PFEIFER:
4000 FS-Box PFEIFER, nr katalogowy 05.400.150

Technika zbrojenia
FS-Box

SiłyVRd

VRdZRdRd

VVVVVVVRdRdRdRdRdRdRd
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System FS firmy PFEIFER jest przewidziany do łączenia elementów prefabry-
kowanych i półprefabrykowanych. Rozłożona pętla kotwi się w ścianie półpre-
fabrykowanej. W połączeniu z wsuniętym centralnie prętem zbrojeniowym oraz 
betonowaniem na miejscu budowy możliwe jest stworzenie w łatwy sposób 
pewnego połączenia. Możliwe jest stosowanie w wielu innych połączeniach ze 
ścianami monolitycznymi.

 = ściana półprefabrykowana

Grubość ściany 
 [mm]

Nośność obliczeniowa 
na siły rozciągające

ZRd [kN/Box]

Nośność obl. na siły poprzecz-
ne równoległe do osi fugi

VRd, II [kN/Box]

Nośność obl. na siły poprzeczne 
prostopadłe do osi fugi VRd,  [kN/Box]

C 25/30          C 30/37

140 35 45  9,00 10,00

160 35 45 12,70 14,10

180 35 45 16,40 18,20

200 35 45 16,63 18,47

220 35 45 16,87 18,73

240 35 45 17,10 19,00

System

Zastosowanie

Wymiarowanie

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Instrukcja montażu i użytkowania

FS-Box PFEIFER składa się z następujących elementów:
1. Element zabezpieczający ocynkowany
2.  Ocynkowane pętle linowe wykonane z grubych i wytrzymałych lin ze splotek 

okrągłych
3. Zaciski stalowe
4. Suwak uszczelniający (jaskrawozielony)
Pętle FS-Box w momencie dostawy są złożone w puszce zabezpieczonej taśmą.

Oprócz pokazanych powyżej zastosowań w ścianach modułowych, można łączyć 
także elementy prefabrykowane z elementami monolitycznymi betonowanymi na 
budowie

=  element monolityczny/
element prefabrykowany

=  uzupełnienie betonem na 
miejscu budowy

Tabela 1: Nośności obliczeniowe FS-Box PFEIFER

8

Pętle linowe ocynkowane

Element zabezpieczający 
ocynkowany

Suwak uszczelniający (jaskrawozielony)

Zacisk 
stalowy
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Wskazówka: należy 
zawsze przeprowadzić 

wszystkie trzy dowody dla siły 
poprzecznej równoległej, prostopa-
dłej oraz siły rozciągającej!

Wskazówka: należy zwrócić uwagę na maksymalny odstęp pętli liny 
i strzemiona poprzecznego/dźwigara kratowego!

 Wskazówka: pokazane zbrojenie należy zastosować odpowiednio także 
w przypadku uzupełniania czystą masą betonową układaną na miejscu 
budowy. Patrz także obowiązująca akceptacja służb nadzoru budowlanego!

 Wskazówka: należy koniecznie stosować się także do informacji 
zawartych w aprobacie, która stanowi nieodłączną część instrukcji 
montażu i użytkowania!

Warunki:
• Minimalna jakość betonu C 25/30 w obu elementach budowlanych
• Największe ziarno maksymalnie 16 mm
• Konsystencja nie mniejsza niż F4 (zgodnie z normą DIN EN 206-1:2001-07)
• Do obciążeń głównie nieruchomych

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

ZRd [kN/Box]: nośność obliczeniowa na siły rozciągające (na Box)
ZEd, N [kN/Box]: oddziałująca osiowa siła rozciągająca (na Box)
ZEd,VII [kN/Box]: siła poprzeczna oddziałująca równolegle do spoiny
ZEd,V  [kN/Box]: siła poprzeczna oddziałująca prostopadle do spoiny

Wymiarowanie

Warunek nośności na siłę rozciągającą

ZRd > ZEd,VII + ZEd,V  + ZEd,N

  gdzie:  ZEd,VII = 0,78 · VEd,II

  oraz:  ZEd,V  = 1,0 · VEd

Warunek nośności na siłę poprzeczną równoległą

 VEd, II

 VRd, II
≤ 1

 VEd, 

 VRd, 
≤ 1

Zbrojenie

Warunek nośności na siłę poprzeczną prostopadłą

VEd,VII [kN/Box]: Siła poprzeczna oddziałująca równolegle do osi fugi
VRd,II [kN/Box]:  Nośność obliczeniowa na siły poprzeczne działające 

równolegle do osi fugi

VEd,  [kN/Box]: Siła poprzeczna oddziałująca prostopadle do osi fugi
VRd,  [kN/Box]:  Nośność obliczeniowa na siły poprzeczne prostopadłe do 

osi fugi
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Świeży beton min. C25/30

Siatka Q188A

Pręt podłużny B500A/B, Ø 12

Pręt podłużny B500A/B, Ø 10

Strzemię B500A/B, Ø 6/150

Element prefabrykowany/
półprefabrykowany/monolityczny 

min. C25/30

Element półprefabrykowany/ściana 
z elementów min. C25/30

Strzemię B500A/B Ø 6/150 wzgl. 
dźwigar kratowy o porównywalnym 

przekroju poprzecznym przy ścianach 
z pustymi komorami
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90° ± 10°

90° ± 10°

≥140 mm

≥220

≥220

≥120

≥120

320

320

320

≥180 mm

≥100 mm

FS-Box PFEIFER należy zamocować do 
deskowania  w sposób zapobiegający 
ich przemieszczeniu.

Zbrojenie dodatkowe należy zamontować 
zgodnie z informacjami zawartymi na 
stronie 9 wzgl. w załącznikach 4/5 
dopuszczenia

Ostrożnie wlewać beton i zwracać 
uwagę na elementy montowane.

Zagęścić ostrożnie beton, unikać 
bezpośredniego kontaktu wibratora 
i boksów FS.

Montaż

Wymiary minimalne:

Połączenie ze ścianą półprefabry-
kowaną

Połączenie ze ścianą monolityczną

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Zastosowanie/montaż DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

  Wskazówka: zwrócić uwagę 
na prawidłowe zatrzaśnięcie 
się pętli linowych w odpo-
wiednich wycięciach elementu 
zabezpieczającego!

Ostrożnie: przestrzegać 
ustawienia pętli linowych 

prostopadle do powierzchni (ewen-
tualnie wyregulować)! Błędnie usta-
wione pętle zmniejszają nośności 
obliczeniowe!

 Wskazówka: do łatwego bocznego uszczelniania spoiny podczas 
betonowania polecamy przewód ciśnieniowy VS® FDS PFEIFER do 
oszalowania fugi

 Wskazówka: ostrożnie 
wlewać beton i go zagęścić 
nie przesuwając pętli siłą!

 Ostrożnie: nie przesuwać pętli linowych używając siły, ani ich nie 
uszkadzać! Przesunięte lub uszkodzone pętle linowe zmniejszają 
nośności obliczeniowe!

Alternatywne uzupełnienie świeżym 
betonem

10

Klejenie na gorąco lub przybijane 
gwoździami
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Innowacyjność
• Proste wylewanie fug
•  Nie ma potrzeby szukania „rozwiązań godnych 

majsterkowicza”
•  Nie jest potrzebne dodatkowe mocowanie w szczelinach 

zamka

Jakość
• Materiały wysokiej jakości dla trwałych elementów

Efektywność
• Proste składowanie, magazynowanie oraz transport 
zrolowanego przewodu
• Trwałość
• Szybkość w zastosowaniu
• Oszczędność czasu
• Bez potrzeby wykonywania dodatkowych prac

�

�

�

Przewód ciśnieniowy VS®-
FDS PFEIFER do szybkiego 
i idealnego wykonania 
spoin pomiędzy elemen-
tami ścian

11

Stosując przewód ciśnieniowy VS®-FDS 
PFEIFER można w błyskawiczny i prosty 
 sposób wykonać szczelne oszalowanie zam-
ków systemu VS®. Wbudowanie jest proste 
i pozbawione odpadów dzięki wielokrotnemu 
użyciu przewodu.
Przewód VS®-FDS gwarantuje szczelne osza-
lowanie zamka do wysokości 3,54mb. 
Po stwardnieniu wypełnienia zamka i zmniej-
szeniu ciśnienia powietrza w przewodzie 
 można go wyciągnąć ze szczeliny pozosta-
wiając elastyczne, lekko wklęsłe, zaokrąglone 
zagłębienie i gładką powierzchnię fugi. Taki 
przekrój nadaje się idealnie do trwale 
 elastycznego wypełnienia szczeliny przy 
powierzchni elementu, zwłaszcza od strony 
zewnętrznej obiekt u.
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Systemy transportowe

System transportowy BS

Kulowy system 
transportowy

Kotwy DB 682 
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