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„Made in Germany” od 430 lat
Spó ka PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH w Memmingen 
jest g ównym przedsi biorstwem grupy PFEIFER i mo e si  
poszczyci  ponad 430-letni  tradycj  w produkcji lin. Dzisiaj 
rodzinny biznes prowadzi ju  dwunaste pokolenie z Gerhardem 
Pfeiferem na czele, a grupa PFEIFER z powodzeniem dzia a na 
rynkach mi dzynarodowych, dokonuj c najwy szych osi gni  
w takich bran ach, jak: technika linowa, technika d wigowa oraz 
technika budowlana.

Jako  le y w naszym interesie
Bezpiecze stwo jest od zawsze istotnym aspektem w produkcji 
naszych wyrobów. Od tego, czy nasze produkty funkcjonuj  
w sposób bezpieczny, zale y ycie cz owieka. Nasza praca opiera 
si  na jako ci oraz kompetencji. Dzi ki produktom niezawodnym 
i innowacyjnym oraz solidnemu serwisowi chcemy utrzyma  pozys-
kane zaufanie naszych klientów. Dlatego w a nie stawiamy na jako  
„Made in Germany”.

Doradzimy ch tnie i profesjonalnie
Ci g y rozwój oraz regularne badania i kontrole naszych produktów 
sprawiaj , e nasi in ynierowie oraz technicy posiadaj  jako zespó  
doradczy olbrzymie zasoby wiedzy oraz odznaczaj  si  niezwyk  
innowacyjno ci .
Nasi specjali ci techniczni opracowuj   dla Pa stwa propozycje 
niezawodnych, bezpiecznych i korzystnych rozwi za  budowlano 
– monta owych – nawet dla najtrudniejszych  zastosowa  jak np. 
zakotwienia w obszarach granicznych, które nie obj te s  ogólnymi
instrukcjami monta u.

PFEIFER – w a ciwy 
kierunek bezpiecze stwa

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Pewnym chwytem – 
szybko i sprawnie
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Produkt
•  Dzi ki odpowiednim produktom system obejmuje 

praktycznie wszystkie przypadki zastosowania
•  Krótkie d ugo ci zakotwie  w przypadku zastosowania 

istniej cego zbrojenia (haki WK)
•  Szybkie i bezpieczne podwieszenie za pomoc  

uchwytów kulowych WK PFEIFER 
• No no  od 1,3 do 20,0 ton

Technologia na najwy szym poziomie
•  Ci g y rozwój i optymalizacja produktów oraz  warunków 

ich zastosowa
•  Wszystkie komponenty i dokumentacja zgodne z norm  

VDI/BV-BS 6205 oraz oznakowaniem CE
•  Regularne seminaria doszkalaj ce w zakresie zastoso-

wania systemów transportowych
•  Przyjazne w u ytkowaniu, dokumentacja bez zb dnej 

tre ci

Jako  i bezpiecze stwo
•  Projektowanie i produkcja wszystkich elementów kulowego 

systemu transportowego WK oraz opracowanie instrukcji 
monta owych wed ug dyrektywy maszynowej

• Certy  kat ISO 9001
•  Stosowanie tylko surowców wyszczególnionych przez 

PFEIFER, nadaj cych si  do procesu sp czania
• Made in Germany
• Sta e monitorowanie produkcji
•  Próby przydatno ci kontrolowane przez akredytowane 

jednostki

Wydajno
•  Niezawodne rodki przenoszenia obci e  – 

 ekonomiczne i niezniszczalne
•  D ugi okres u ytkowania zapewniony przez 

 zastosowanie wyszukanych i zawsze idealnie 
dopasowanych materia ów

PFEIFER – wiele zalet

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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B yskawiczne mocowanie: 
rodki przenoszenia 

obci e  typu WK PFEIFER
Uchwyt kulowy WK PFEIFER jest niezawodnym rodkiem 
przenoszenia obci e  w systemie transportowym WK  rmy 
PFEIFER. Dzi ki uchwytowi kulowemu WK PFEIFER nast puje 
szybkie i pewne mocowanie haków kulowych DR i WK. Dzi ki 
temu mo na bezproblemowo transportowa  oraz mocowa  
 betonowe elementy prefabrykowane.

System
•  Uchwyt kulowy WK PFEIFER pasuj cy do wszystkich 

haków systemu WK
•  Du y wybór elementów kotwi cych i akcesoriów 

towarzysz cych – wszystkie operacje podnoszenia 
przeprowadzone praktycznie i bezpiecznie 

Uchwyt kulowy WK PFEIFER
• Pi dziesi t lat do wiadczenia w zastosowaniu
• Szybki i pewny transport
• atwo  obs ugi
•  Mo liwo  wykorzystania przy rozci ganiu poprzecznym 

i sko nym

Made in Germany
• Bezpieczna produkcja w sta ych warunkach 
• Kontrola w asna produkcji 
• Sta y rozwój produktu
• Wysoko ci gliwa stal specjalna
•  Kontrolowane procesy spawania zgodnie 

z obowi zuj cymi normami
• Nadzór spawalniczy oraz in ynierowie spawalnictwa

Bezpiecze stwo
•  Kontrola w asna produkcji b d ca od dziesi cioleci 

sta ym elementem procesu produkcyjnego
• Certy  kat ISO 9001

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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System WK
rodki podnoszenia

PFEIFER – uchwyt kulowy WK
Artyku  nr 05.184

Materia :
ulepszona stal, ulepszone pr ty 
stalowe okr g e, lakierowana

Uchwyt kulowy WK PFEIFER jest 
wysokiej jako ci wytrzyma ym rodkiem 
przenoszenia obci e  w systemie 
WK PFEIFER.
Przewidziany jest do zastosowania 
w kombinacji z elementami DR i WK 
firmy PFEIFER. Poprzez proste 
 wprowadzenie g owicy we wpust 
 szczelinowy dochodzi do pewnego 
po czenia elementu podnosz cego 
i haka.

Zalety: trwa y, niezawodny rodek 
przejmowania obci e , szybkie 
mocowanie, jasne i wyra ne 
przyporz dkowanie dzi ki oznakowaniu 
kodem literowym.

PFEIFER – uchwyt kulowy WK
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Przyk ad zamówienia dla 5 szt. uchwytów kulowych WK PFEIFER 2,5:
5 uchwytów kulowych WK PFEIFER WK/DR 2,5, nr katalogowy 05.184.025.3

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

Nr katalogowy    Typ/rozmiar NR,dop
[kN]

VR,dop
[kN]

Dla kotew Wymiary [mm] Ci ar
o no no ci D H h B s d f [kg/szt.]

05.184.013.3  WK/DR 1,3 13   6,5 1,3  54,0 162,0  74,0  33,0 11,5  46,0  74,0  0,99

05.184.025.3  WK/DR 2,5 25  12,5 2,5  63,0 194,0  89,0  42,0 16,0  55,0  86,0  1,41

05.184.050.3  WK/DR 5,0 50  25,0 5,0  82,0 236,0 112,0  60,0 21,5  70,0 118,0  3,22

05.184.100.3  WK/DR 10,0 100  50,0 10,0 105,0 339,0 155,0  84,0 29,0  84,0 160,0  8,92

05.184.200.3  WK/DR 20,0 200 100,0 20,0 153,0 441,0 231,0 115,0 41,0 118,0 186,0 22,00
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Instrukcja monta u i zastosowania

Bezpiecze stwo
Zgodnie z instrukcj  VDI/BV-BS poni sze wspó czynniki bezpiecze stwa dla systemów transportowych PFEIFER s  brane pod uwag  z uwzgl dnieniem Dyrektywy 
Maszynowej 2006/42/WE w sposób podany poni ej. Przyj to dynamiczny wspó czynnik bezpiecze stwa po stronie obci enia dyn=1,3.
– zniszczenie stali liny:  s = 4,0
– zniszczenie stali a cuchów lub innych przekrojów pe nych:  s = 3,0
– zniszczenie betonu (metoda B*):  c = 2,5
– zniszczenie betonu (metoda A*):  c = 2,1  * dla produkcji prefabrykatów betonowych kontrolowanych wewn trznie przez zak ad

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Uchwyt kulowy WK PFEIFER odnajduje swoje zastosowanie w kombinacji 
z hakami kulowymi WK i DR. W po czeniu z zabetonowanymi hakami 
transportowymi PFEIFER stanowi komplet systemu transportowego. Jasne 
przyporz dkowanie elementów nast puje dzi ki wielko ci g owicy oraz wybiciu 
oznakowania na g owicy haka oraz na uchwycie kulowym.

System DLA PROJEKTANTÓW ·  DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI ·  DLA INWESTORÓW

Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Ostrze enie: u ycie elementów systemu,  które nie s  dopasowane 
do siebie mo e prowadzi  do zmniejszenia poziomu bezpiecze stwa 
i jest niedopuszczalne. Mo e istnie  zagro enie zdrowia i ycia. 
Nale y zawsze stosowa  elementy dopasowane do siebie.

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

E  Rdop

 Wskazówka: ustalenie 
oddzia ywania zgodnie 
z dyrektyw  VDI/BV-BS 6205

Wskazówka: poj cie wielko ci odpowiada poj ciu klasy 
obci eniowej zgodnie z dyrektyw  VDI/BV-BS 6205

Uchwyt kulowy WK

Hak DR/WK

E

Rdop

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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W K- A

OK NO!

>5°

9

OK NO!

>5°

45°
0°

90°

OK

OK
NO!

Ostrze enie: przy obci eniu 
pionowo do poziomu 

wg bienia (rozci ganie poprzeczne 
w z ym kierunku) w stron  kraw dzi lub 
niew a ciwemu zawiesiu istnieje 
niebezpiecze stwo wysuni cia a co za 
tym idzie wypadni cia elementu budow-
lanego. Grozi to niebezpiecze stwem dla 
zdrowia i ycia ludzkiego. Uchwyt kulowy 
WK musi by  ca kowicie zaczepiony 
i obci ony w kierunku kraw dzi betonu.

Ostrze enie: w przypadku 
kiedy g owica uchwytu 

kulowego nie zostanie w pe ni zacze-
piona istnieje niebezpiecze stwo 
obsuni cia elementu budowlanego 
czego skutkiem mo e by  
zagro enie zdrowia lub ycia ludzkie-
go. G owic  uchwytu kulowego 
nale y zawsze zaczepi  ca kowicie 
do momentu przylegania do 
kraw dzi.

Wbudowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Zastosowanie

Obci enie rozci gaj ce 0 – 45 °

Obci enie poprzeczne rozci gaj ce OK 
Temperatura -20 do 80 °C

Obci enie dopuszczalne (no no )
     Typ/rozmiar NR,dop [kN] VR,dop [kN] Odpowiedni dla

WK/DR 1,3  13 6,5 DR 1,3

WK/DR 2,5  25 12,5 DR 2,5 i WK 2,5

WK/DR 5,0  50 25,0 DR 5,0 i WK 5,0

WK/DR 10,0 100 50,0 DR 10,0 i WK 10,0

WK/DR 20,0 200 100,0 DR 20,0 i WK 20,0

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Ostrze enie: u ycie elementów systemu, które nie s  dopasowane 
do siebie mo e prowadzi  do zmniejszenia poziomu bezpiecze stwa 

i jest niedopuszczalne. Mo e istnie  zagro enie zdrowia i ycia. Nale y 
zawsze stosowa  elementy systemu dopasowane do siebie.

Uwaga: projektant musi wyznaczy  zabetonowane haki. Nale y tu 
post powa  zgodnie z instrukcj  monta u i zastosowania wybranego 

typu haka!

Nale y kontrolowa  elementy 
wchodz ce w sk ad systemu na podsta-
wie oznakowania na hakach WK oraz 
uchwytach kulowych WK.

Informacje zawarte na oznaczeniu 
systemu WK:
– typ/rozmiar – oznaczenie CE
– rok produkcji – producent

Uwaga: b dne lub nieczytelne oznaczenie mo e spowodowa  niepoprawne dopasowanie haków do rodków podnoszenia. Mo e to doprowadzi  do 
spadni cia elementu podnoszonego oraz spowodowa  zagro enie dla zdrowia i ycia ludzkiego. Haki oraz rodki podnoszenia o b dnym lub nieczytel-
nym oznaczeniu nale y natychmiast wycofa  z zastosowania!

Uwaga: uchwyty kulowe WK PFEIFER wa  w odpowiednim rozmiarze nawet ponad 4 kg. W razie upadku 
istnieje niebezpiecze stwo zranienia. Nale y trzyma  ko czyny poza stref  zagro enia.
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Kontrola 
wzrokowa

OK

Tak

Stan kwalifikuj cy 
do wymiany

Nie

Dalsze u ycie

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

NIE!

NIE!
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h
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Sk adowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: elementy systemów gwintowanych nale y magazynowa  
w miejscach suchych i os oni tych. Przy mocno zmiennych temperaturach 
oraz wilgoci, jak równie  na wskutek dzia ania kwasów, soli drogowej lub 
wody morskiej istnieje zagro enie wyst pienia korozji.

Kontrola i stan kwalifikuj cy do 
wymiany

Uchwyty kulowe WK PFEIFER nie mog  by  stosowane w przypadku 
nast puj cych uszkodze :
– trwa e zniekszta cenie
– redukcja przekroju >10%
– wyd u enie > 5%
– p kni cia na przekroju
– w ery korozyjne
– otwór haka  wymiar znamionowy s+1 mm
– wyra ne zniekszta cenia, zu ycie

Pomiary oraz wymiary graniczne

Typ/rozmiar Rozwarto  gar-
dzieli haka s [mm]

Warto  graniczna 
s [mm]

Wysoko  zacze-
pienia h [mm]

Warto  granicz-
na h [mm]

rednica strzemie-
nia ds [mm]

Warto  grani-
czna ds [mm]

Wymiar dk 
[mm]

Warto  granicz-
na dk [mm]

WK/DR 1,3 11,5 12,5 162 170,1 12,0 10,8 20,0 18,0

WK/DR 2,5 16,0 17,0 194 203,7 14,0 12,6 25,0 22,5

WK/DR 5,0 21,5 22,5 236 247,8 20,0 18,0 37,0 33,3

WK/DR 10,0 29,0 30,0 339 356,0 28,0 25,2 50,0 45,0

WK/DR 20,0 41,0 42,0 441 463,1 38,0 34,2 75,0 67,5

Uwaga: mocne w ery korozyjne mog  prowadzi  do obni enia pozio-
mu no no ci oraz do wadliwo ci systemu, skutkuj cej powstaniem 

zagro enia dla zdrowia i ycia ludzi.

Ostrze enie: wszystkie zmiany oraz modyfikacje dotycz ce uchwytu 
kulowego WK s  niedopuszczalne. Ka da wprowadzona zmiana mo e 

doprowadzi  do zredukowania bezpiecze stwa jak tak e do zawodno ci 
haków a co za tym idzie do wypadni cia elementu budowlanego. Nale y 
zaniecha  prac naprawczych oraz natychmiast usun  kwalifikuj ce si  do 
wymiany elementy podnosz ce.

Wskazówka: przed pierwszym u yciem, cyklicznie przynajmniej raz 
w roku oraz po wyst pieniu sytuacji szczególnych rodki podnoszenia 

musz  by  sprawdzone przez odpowiedniego specjalist  pod k tem 
spe niania podanych kryteriów. Aby kontrola taka mog a zosta  przeprowa-
dzona poszczególne cz ci musza by  czyste.

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Uwaga: nie wolno u ywa  uchwytów kulowych WK nieposiadaj cych 
oznaczenia lub posiadaj cych b dne oznaczenia. Uchwyty te 

kwalifikuj  si  do wymiany!

 Wskazówka: po stwierdzeniu kwalifikacji do wymiany, uchwyt kulowy 
WK nale y jednoznacznie oznaczy  jako nieu yteczny (np. oddziele-
nie od kuli).

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

Brak zniekszta ce ?

Brak p kni ?

Kraw d  
nieuszkodzona?

Rozwarto  gardzieli haka OK?
Zniekszta cenie
Zu ycie

Brak ladów zu ycia?

NIE!
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DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Ostrze enie: w przypadku u ycia uchwytu kulowego WK przez 
nieupowa niony do tego personel istnieje niebezpiecze stwo jej 

b dnego zastosowania, ewentualnie równie  niebezpiecze stwo spadni cia 
elementów przenoszonych oraz niebezpiecze stwo utraty zdrowia i ycia per-
sonelu. Monta  uchwytów kulowych wymaga zaanga owania odpowiednio 
wykwalifikowanego personelu.

Ostrze enie: u ywanie uchwytu kulowego WK do odkszta cenia pod-
czas transportu elementów budowlanych lub inne zastosowania 

odbiegaj ce od niniejszego dokumentu s  niedopuszczalne. Mo e to 
prowadzi  do wypadni cia elementu budowlanego jak tak e do zagro enia 
zdrowia i ycia ludzkiego. Uchwyty kulowe WK nale y stosowa  wy cznie do 
podnoszenia i przenoszenia elementów prefabrykowanych.

Nieprawid owe zastosowanie
Uwaga: nieodpowiednie zastosowanie mo e doprowadzi  do 
wypadni cia i tym samym do zagro enia zdrowia i ycia cz owieka. 

System haków transportowych powinien by  zastosowany przez odpowiednio 
wyszkolony personel zgodnie z instrukcj  monta u i zastosowania.

Oznaczenie STARE oznaczenie

Uchwyt kulowy WK Hak kulowy DR Hak kulowy WK Uchwyt kulowy WK Hak kulowy DR Hak kulowy WK

WK/DR 1,3 DR 1,3      – WK/DR 1,3 t DR 1,3 t      –

WK/DR 2,0/2,5   –
DR 2,5

WK 2,0 
WK 2,5 WK/DR 2,0/2,5 t    –

DR 2,5 t
WK 2,0 t
WK 2,5 t

WK/DR 4,0/5,0   –
DR 5,0

WK 4,0 
     –

WK/DR 4,0/5,0 t    –
DR 5,0 t

WK 4,0 t
    –

WK/DR 6,3/10,0

  –
DR 7,5
  –
DR 10,0

WK 6,3 
     –
WK 8,0 
WK 10,0 

WK/DR 6,3/10,0 t

   –
DR 7,5 t
   –
DR 10,0 t

WK 6,3 t
    –
WK 8,0 t
WK 10,0 t

WK/DR 12,5/20,0
  –
DR 15,0
DR 20,0

WK 12,5 
WK 15,0 
WK 20,0 

WK/DR 12,5/20,0 t
   –
DR 15,0 t
DR 20,0 t

WK 12,5 t
WK 15,0 t
WK 20,0 t

Do systemu WK PFEIFER nale  haki kulowe DR oraz WK. Poprzez wprowadzenie normy VDI/BV-BS 6205, realizuj cej mi dzynarodow  Dyrektyw  Maszynow   
2066/42/WE wymagane jest nowe oznakowanie. W okresie przej ciowym, w którym istniej  jeszcze produkty ze starym i nowym oznakowaniem, niniejsza tabela 
umo liwia proste i bezpieczne przyporz dkowanie uchwytów kulowych oraz haków. Produkty WK PFEIFER ze starym i nowym oznakowaniem wielko ci/ klasy 
obci eniowej mog  by  w fazie przej ciowej mieszane, co nie b dzie mia o wp ywu na obni enie jako ci i bezpiecze stwa produktu.

Serwis kontrolny
Serwis kontrolny PFEIFER prowadzony 
przez odpowiednio wykwalifikowanych 
techników kontroli (EN 473) i wyposa ony 
w najnowocze niejsze urz dzenia kontrol-
ne przejmuje od Pa stwa odpowiedzialno  
za przeprowadzenie nakazanej przepisami 
prawa kontroli urz dze  d wigowych 
oraz rodków podnoszenia i elementów 
chwytaj cych. Nasi technicy dokonaj  
odpowiedniej kontroli na miejscu, dzi ki 
naszemu mobilnemu pojazdowi kontrolne-
mu, w siedzibie naszej firmy lub 
w jej oddzia ach.

Jako  naszych produktów 
oraz us ug jest podstaw  naszego 
sukcesu.

Wa ne informacje dotycz ce oznaczenia
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Nr katalogowy Typ/
rozmiar

NR,dop* Wymiary [mm] Ci ar ok.
[kg/szt.][kN] h D d b

05.180.013.h.2  DR 1,3  13 55, 65, 85, 120 18 10 25 0,06 – 0,10

05.180.025.h.2  DR 2,5  25 70, 85, 120, 140, 170 25 14 35 0,16 – 0,27

05.180.050.h.2  DR 5,0  50 75, 95, 120, 160, 
180, 210, 240 36 20 50 0,34 – 0,76

05.180.075.h.2  DR 7,5  75 85, 95, 120, 140, 
165, 200, 300 46 24 60 0,58 – 1,36

05.180.100.h.2  DR 10,0 100 120, 135, 150, 170, 200 220, 
250, 340 46 28 70 0,93 – 1,98

05.180.150.h.2  DR 15,0 150 400 69 34 85 3,70

05.180.200.h.2  DR 20,0 200 500 69 39 99 5,87

System WK
Hak kulowy DR

Materia :
stal kuta, czarna

Przyk ad zamówienia dla 5 szt. haków kulowych DR PFEIFER, rozmiar 5,0, d ugo  240 mm:
5 haków kulowych DR PFEIFER, nr katalogowy 05.180.050.240.2

PFEIFER – hak kulowy DR
Artyku  nr 05.180

Hak kulowy DR PFEIFER przewidziany 
jest do monta u w cianach, rurach 
oraz stropach w kombinacji z uchwytem 
kulowym WK PFEIFER nale cym do 
systemu transportowego WK.
D ugo  kotwy jest zawsze dopasowa-
na do pe nego dopuszczalnego 
obci enia zgodnie z instrukcj  
monta u.

Zalety: pewne wprowadzenie obci e , 
jasne przyporz dkowanie poprzez 
oznakowanie kodem literowym.

Do zastosowania przy:
• monta u czo owym w p askich elementach budowlanych
• monta u p askim w p askich elementach budowlanych oraz rurach

*Uwaga: podane tutaj obci enie przedstawia mo liwie maksymalne obci enie wielko ci haka. 
Do wyboru haka nale y obligatoryjnie wzi  pod uwag  warto ci obci e  z rozdzia u „Obliczenia”.

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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System WK
Hak kulowy DR

PFEIFER – hak kulowy DR z oczkiem 
Artyku  nr 05.187

Materia :
stal kuta, czarna

Hak kulowy DR PFEIFER przewidziany 
jest w po czeniu z uchwytem kulowym 
WK PFEIFER systemu transportowego 
dla ciennych elementów prefabrykowa-
nych. Zakotwienie ci aru nast puje 
poprzez wykonane na placu budowy 
zbrojenie wspó pracuj ce z elementami 
zakotwie .

Zalety: pewne wprowadzenie obci e , 
jasne przyporz dkowanie poprzez 
oznakowanie kodem literowym.

Przyk ad zamówienia dla 5 szt. haków kulowych DR PFEIFER z oczkiem, rozmiar 5,0, d ugo  120 mm:
5 haków kulowych DR PFEIFER z oczkiem, nr katalogowy 05.187.050.120.2

Nr katalogowy Typ/rozmiar NR,dop Wymiary [mm] Ci ar
[kg/szt.][kN] h D d B R

05.187.013.065.2  DR 1,3  13  65 18 10 22 10 0,06

05.187.025.090.2  DR 2,5  25  90 25 14 32 13 0,16

05.187.050.120.2  DR 5,0  50 120 36 20 43 20 0,43

05.187.100.180.2  DR 10,0 100 180 46 28 57 25 1,17

05.187.200.250.2  DR 20,0 200 250 69 39 83 38 3,26

Do zastosowania przy:
• czo owym monta u w elementach budowlanych p askich
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Do zastosowania przy:
• monta u po d ugo ci oraz czo owym w elementach pr towych System WK

Hak kulowy WK

PFEIFER – kulowy hak falowy WK
Artyku  nr 05.185

Materia :
stal kuta, czarna

Haki WK PFEIFER w po czeniu 
z uchwytem kulowym WK PFEIFER 
w zakresie systemu transportowego 
przewidziane s  dla zbrojonych ele-
mentów budowlanych takich jak s upy, 
belki itp. 
Dzi ki istniej cemu zbrojeniu w elemen-
tach budowlanych nast puje pewne 
wprowadzenie si  poprzez haki kulowe 
krótkie.

Zalety: pewne wprowadzenie obci e , 
jasne przyporz dkowanie poprzez 
oznakowanie kodem literowym.

Nr katalogowy 
blank

Typ/rozmiar NR,dop VR,dop Wymiary [mm] Ci ar 
[kg/szt.][kN] [kN] dS D h b

05.185.020.145.2  WK 2,0  20 10,0 14 26 145  32 0,22

05.185.025.190.2  WK 2,5  25 12,5 14 26 190  32 0,27

05.185.040.230.2  WK 4,0  40 20,0 20 36 230  45 0,66

05.185.063.270.2  WK 6,3  63 31,5 25 47 270  42 1,28

05.185.080.300.2  WK 8,0  80 40,0 28 47 300  52 1,59

05.185.100.325.2  WK 10,0 100 50,0 28 47 325  52 1,74

05.185.125.350.2  WK 12,5 125 62,5 32 70 350  72 2,84

05.185.150.400.2  WK 15,0 150 75,0 36 70 400  73 3,80

05.185.200.500.2  WK 20,0 200     100,0 40 70 500  82 5,40

Przyk ad zamówienia dla 50 szt. kulowych haków falowych WK PFEIFER, WK 4,0 czarne, d ugo  230 mm: 
50 szt. kulowych haków falowych WK PFEIFER, nr katalogowy 05.185.040.230.2

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Wa ne informacje dotycz ce oznaczenia
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Oznaczenie STARE oznaczenia 

Uchwyt kulowy WK Hak kulowy DR Hak kulowy WK Uchwyt kulowy WK Hak kulowy DR Hak kulowy WK

WK/DR 1,3 DR 1,3       – WK/DR 1,3 t DR 1,3 t       –

WK/DR 2,0/2,5   –
DR 2,5

WK 2,0 
WK 2,5 WK/DR 2,0/2,5 t    –

DR 2,5 t
WK 2,0 t
WK 2,5 t

WK/DR 4,0/5,0   –
DR 5,0

WK 4,0 
     –

WK/DR 4,0/5,0 t    –
DR 5,0 t

WK 4,0 t
      –

WK/DR 6,3/10,0

  –
DR 7,5
  –
DR 10,0

WK 6,3 
     –
WK 8,0 
WK 10,0 

WK/DR 6,3/10,0 t

   –
DR 7,5 t
   –
DR 10,0 t

WK 6,3 t
       –
WK 8,0 t
WK 10,0 t

WK/DR 12,5/20,0
  –
DR 15,0
DR 20,0

WK 12,5 
WK 15,0 
WK 20,0 

WK/DR 12,5/20,0 t
   –
DR 15,0 t
DR 20,0 t

WK 12,5 t
WK 15,0 t
WK 20,0 t

Do systemu WK PFEIFER nale  haki kulowe DR oraz WK. Poprzez wprowadzenie normy VDI/BV-BS 6205, realizuj cej mi dzynarodow  dyrektyw  maszynow  
2066/42/WE wymagane jest nowe oznakowanie. W okresie przej ciowym, w którym istniej  jeszcze produkty ze starym i nowym oznakowaniem, niniejsza tabela 
umo liwia proste i bezpieczne przyporz dkowanie uchwytów kulowych oraz haków. Produkty WK PFEIFER ze starym i nowym oznakowaniem wielko ci/ klasy 
obci eniowej mog  by  w fazie przej ciowej mieszane, co nie b dzie mia o wp ywu na obni enie jako ci i bezpiecze stwa.

NOWE

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Chwyci  ciany od strony 
czo owej

Haki kulowe DR PFEIFER jako haki transportowe stanowi  sta  
cz  sk adow  kotwi cego systemu WK PFEIFER. Ró ne 
rodzaje haków nadaj  si  do czo owego monta u w elementach 
cian oraz monta u p askiego w stropach.

System
•  Program produktów kulowych  rmy PFEIFER sk ada 

si  z haków WK i DR, elementu formuj cego WK do 
mocowania haków oraz uchwytu kulowego WK do 
podwieszenia haka. Przeznaczony jest dla czo owego 
monta u i oferuje swoim klientom prosty i pewny monta  
dla transportu prefabrykatów ciennych

Haki transportowe PFEIFER 
•  Widoczny wp yw 50 – letniego do wiadczenia przy 

produkcji kotew transportowych oraz porad zwi zanych 
z zastosowaniem

•  Bezpieczna klasy  kacja obci e  nawet dla 
najcie szych belek i s upów

•  Wszystkie produkty systemu WK PFEIFER projektowane 
zgodnie z dyrektyw  VDI/BV-BS 6205

Jako
• Zapewnienie jako ci podczas produkcji 
• Kontrola w asna produkcji 
• Ci g y rozwój produktów

Bezpiecze stwo
• Certy  kat ISO 9001
•  Dok adnie zde  niowane specy  czne dla produktu dane 

jako ciowe dla produkcji oraz surowców

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Haki DR oraz uchwyt kulowy WK PFEIFER stanowi  wariant systemu 
WK przeznaczonego do transportu prefabrykatów ciennych.

Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Uwaga: projektant musi wyznaczy  zabetonowane haki. Nale y tu 
post powa  zgodnie z instrukcj  monta u wybranego typu haka.

Ostrze enie: u ycie elementów nie wchodz cych w sk ad oryginalne-
go systemu (w szczególno ci innych producentów) mo e doprowadzi  

do zmniejszenia no no ci i tym samym do wypadni cia elementu budowlane-
go. Istnieje wtedy zagro enie zdrowia i ycia cz owieka. Nale y tylko stosowa  
komponenty oryginalnego systemu WK PFEIFER.

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: monta  haków musi odbywa  si  zawsze powy ej 
rodka ci ko ci. W przeciwnym razie element mo e si  przewróci  

w trakcie transportu.

 Wskazówka: haki DR zosta y stworzone dla jednorazowego, 
 tymczasowego u ycia i nie nadaj  si  do ponownego zastosowania. 
Wielokrotne podwieszanie w obszarze a cucha transportowego od 
produkcji do monta u betonowego prefabrykatu nie jest traktowane 
jako wielokrotne u ycie.

 Wskazówka: aby uzyska  podan  no no  nale y wzi  pod uwag  
wymiary minimalne, minimalny stopie  zbrojenia uj ty w instrukcji 
monta u jak tak e wytrzyma o  na ciskanie badan  na kostkach 
betonowych wynosz cej min. 15 N/mm2.

E  Rdop

Bezpiecze stwo
Zgodnie z instrukcj  VDI/BV-BS 6205 poni sze wspó czynniki bezpiecze stwa dla systemów transportowych PFEIFER s  brane pod uwag  z uwzgl dnieniem 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w sposób podany poni ej. Przyj to dynamiczny wspó czynnik bezpiecze stwa po stronie obci enia dyn = 1,3.
– zniszczenie stali liny:  s = 4,0
– zniszczenie stali a cuchów lub innych przekrojów pe nych:  s = 3,0
– zniszczenie betonu (metoda B*):  c = 2,5
– zniszczenie betonu (metoda A*):  c = 2,1  * dla nadzorowanej produkcji prefabrykatów betonowych

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: ustalenie 
oddzia ywania zgodnie 
z VDI/BV-BS 6205.

System DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Instrukcja monta u i zastosowania dla monta u doczo owego

Wskazówka: poj cie wielko ci odpowiada poj ciu klasy obci eniowej 
zgodnie z norm  VDI/BV-BS 6205.

Ostrze enie: wszystkie zmiany oraz modyfikacje dotycz ce uchwytu 
kulowego WK s  niedopuszczalne. Ka da wprowadzona zmiana mo e 

doprowadzi  do zredukowania bezpiecze stwa jak tak e do zawodno ci 
haków a co za tym idzie do spadni cia elementu budowlanego. Nale y 
zaniecha  prac naprawczych oraz usun  kwalifikuj ce si  do wymiany ele-
menty podnosz ce.
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Hak kulowy DR

Uchwyt kulowy WK

Hak kulowy WK 
z oczkiem
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Tab. 1. Dopuszczalne obci enie haków DR i wymagane zbrojenie

Typ/rozmiar
 

Wysoko  
haka h
 [mm] NR,dop [kN]

Zbrojenie 
powierzchnio-

we – poz. 1 
[mm²/m]

Strzemi  BSt 500S – poz. 2
Zbrojenie 

wzd u ne – poz. 3

n [-] ØB [mm] L [mm] S [mm] S1 [mm] ØL [mm]

DR 1,3 120 13 1 x 188 2 8 700 - 30 2 x 8

DR 2,5 170 25 2 x 188 2 8 750 - 50 2 x 8

DR 5,0 240 50 2 x 188 2 10 950 - 75 2 x 10

DR 7,5 300 75 2 x 188 4 10 1050 100 75 2 x 12

DR 10,0 340 100 2 x 188 4 10 1050 100 75 2 x 14

DR 15,0 400 150 2 x 335 6 12 1200 100 100 2 x 14

DR 20,0 500 200 2 x 424 6 12 1500 100 100 2 x 14

Tab. 2. Dopuszczalne obci enie haków DR z oczkiem oraz wymagane obci enie

Typ/rozmiar
 

Wysoko  
haka h 
[mm] NR,dop [kN]

Zbrojenie 
powierzchnio-

we – poz. 1 
[mm²/m]

Strzemi  BSt 500S – poz. 2 Zbrojenie 
wzd u ne – poz. 3

n [-] ØB [mm] L [mm] S [mm] S1 [mm] ØL [mm]

DR 1,3 65 13 1 x 188 2 8 700 - 30 2 x 8

DR 2,5 90 25 2 x 188 2 8 750 - 50 2 x 10
DR 5,0 120 50 2 x 188 2 10 950 - 75 2 x 10
DR 10,0 180 100 2 x 188 4 10 1050 100 75 2 x 14
DR 20,0 250 200 2 x 424 6 12 1500 100 100 2 x 14

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Wskazówka: przy podnosze-
niu elementu ze sto u uchyl-

nego pod k tem   15° nie jest 
wymagane oddzielne zbrojenie. Nie 
dopuszcza si  rozci gania poprzecz-
nego wi kszego ni  pod k tem 15°.

 Wskazówka: niniejszy rysunek obowi zuje tak e dla haków DR 
z oczkiem. Do haków DR z oczkiem nale y zawsze przyporz dkowa  
dodatkowo zbrojenie wspó pracuj ce zgodnie z tabel  3.

Tab. 3. Zbrojenie wspó pracuj ce z elementami zakotwie , kotwa z oczkiem

Typ/rozmiar Zbrojenie kotwi ce Zbrojenie wspó pracuj ce 
z elementami zakotwie , 
kotwa z oczkiemLS [mm] D [mm] ØR [mm]

DR 1,3 325 40 10

DR 2,5 500 48 12

DR 5,0 850 64 16

DR 10,0 1000 140 20

DR 20,0 1500 224 32

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Ostrze enie: przy zastosowaniu zbyt ma ej gumy formuj cej nie jest 
mo liwe mocowanie za pomoc  rodka przenoszenia obci e . Przy 

wykonaniu zbyt du ego wg bienia równie  nie jest mo liwe prawid owe 
mocowanie rodka przenoszenia obci e . W tych przypadkach istnieje 
niebezpiecze stwo wysuni cia si  rodka przenoszenia obci e  – uchwytu 
kulowego WK. Skutkiem tego mo e by  zawodno  haka i wypadni cie ele-
mentu budowlanego. Nale y zawsze stosowa  odpowiedni  wielko  gumy 
formuj cej.

Wbudowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: aby uzyska  prawid owe i pewne umocowanie haka 
transportowego do szalunku nale y zastosowa  odpowiedni sk adowy 
element systemu PFEIFER.

Typ/
rozmiar

Wysoko  haka h 
[mm]

Odleg o  
kraw dziowa  a [mm]

Odleg o  
wzajemna b [mm]

Minimalna wysoko  
ciany H [mm]

Minimalna grubo  
ciany d [mm]

DR 1,3 65 250 500 500 80
DR 2,5 90 300 600 700 100
DR 5,0 120 400 800 1000 140
DR 10,0 180 600 1200 1200 200
DR 20,0 250 800 1600 1800 240

Typ/
rozmiar

Wysoko  haka h 
[mm]

Odleg o  
kraw dziowa a [mm]

Odleg o  
wzajemna b [mm]

Minimalna wysoko  
ciany H [mm]

Minimalna grubo  
ciany d [mm]

DR 1,3 120 390 390 440 80
DR 2,5 170 445 445 800 100
DR 5,0 240 765 765 1000 160
DR 7,5 300 945 945 1100 180
DR 10,0 340 1065 1065 1100 240
DR 15,0 400 1245 1245 1250 350
DR 20,0 500 1545 1545 1550 450

Tab. 4. Wymiary i odst py minimalne dla haka kulowego DR

Tab. 5. Wymiary i odst py minimalne dla haka kulowego DR z oczkiem

Tolerancje wbudowania
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Hak kulowy DR

Guma formuj ca WK

Hak kulowy DR 
z oczkiem 

ruba mocuj ca 
z nakr tk  
motylkow

NIE! NIE!

NIE! NIE!
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Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: nale y 
kontrolowa  elementy 
wchodz ce w sk ad syste-
mu na podstawie oznako-
wania na hakach i elemen-
tach podnosz cych.

Uwaga: b dne lub nieczytelne oznaczenie mo e spowodowa  
 niepoprawne dopasowanie haków do rodków podnoszenia. Mo e 

to doprowadzi  do spadni cia elementu podnoszonego oraz spowodowa  
zagro enie dla zdrowia i ycia ludzkiego. Haki oraz rodki podnoszenia 
o b dnym lub nieczytelnym oznaczeniu nale y natychmiast wycofa  
z zastosowania.

Ostrze enie: uchwyt kulowy WK nale y obci a  tylko zgodnie 
z podanym w instrukcji monta u i zastosowania kierunkiem 

obci enia. Obci enie w kierunku kraw dzi niezbrojonej prowadzi do 
obni enia bezpiecze stwa i do zagro enia zdrowia lub ycia ludzkiego.

Informacje zawarte na oznaczeniach:
- typ/rozmiar
- rok produkcji
- oznaczenie CE
- producent

Ostrze enie: obci enie pod 
wp ywem rozci gania poprze-

cznego przy hakach DR jest niedo-
puszczalne i mo e prowadzi  do 
zawodno ci kotwy a tym samym do 
wypadni cia elementu budowlanego. 
Mo e to grozi  niebezpiecze stwem 
dla zdrowia i ycia ludzkiego. Haki 
nale y stosowa  tylko zgodnie z prze-
pisami.

Obci enie rozci gaj ce 0 – 30 ° 0 – 30 °

Obci enie rozci gaj ce poprzeczne NIE! NIE!
Temperatura -20 do 80 °C -20 do 80 °C

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

Kontrola 
wzrokowa
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Stan kwalifikuj cy 
do wymiany

Nie

Dalsze u ycie

NIE!
NIE!
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Sk adowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Nieprawid owe zastosowanie
Ostrze enie: w przypadku u ycia haka przez nieupowa niony do tego 
personel istnieje niebezpiecze stwo b dnego zastosowania, ewentual-

nie równie  niebezpiecze stwo spadni cia elementów podnoszonych oraz 
niebezpiecze stwo utraty zdrowia i ycia personelu. Monta  haków wymaga 
zaanga owania odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Uwaga: nieodpowiednie u ycie systemu mo e wi za  si  z ryzykiem 
zmniejszenia poziomu bezpiecze stwa oraz utraty no no ci. To z kolei 

mo e by  przyczyn  spadni cia elementu podnoszonego oraz utraty zdrowia 
i ycia cz owieka. System haków transportowych nale y u ywa  zgodnie 
z instrukcj  monta u i zastosowania. Z systemami mo e pracowa  tylko odpo-
wiednio wyszkolony i wykwalifikowany personel.

Wskazówka: elementy systemu WK nale y magazynowa  w miej-
scach suchych i os oni tych. Przy mocno zmiennych temperaturach 

oraz wilgoci, jak równie  na wskutek dzia ania kwasów, soli drogowej lub wody 
morskiej istnieje zagro enie wyst pienia korozji.

Ostrze enie: wykorzystywanie elementów gwintowanego systemu 
transportowego w celu innym ni  transport mo e doprowadzi  do przed-

wczesnego zniszczenia systemu, a co za tym idzie do utraty bezpiecze stwa 
stosowania – zagro enia ycia ludzkiego. Systemu nale y u ywa  tylko 
i wy cznie do transportu!

Ostrze enie: przy osadzeniu kotew w elementach budowlanych na 
d u szy czas na otwartym powietrzu lub w warunkach wilgotnych ist-

nieje niebezpiecze stwo powstania ostrej korozji w obszarze styku, która 
mocno uszkadza hak i zmniejsza jego no no . Dlatego te  haki bez odpo-
wiedniej ochrony przed korozj  nie mog  by  stosowane do d ugiego 
sk adowania w rodowisku nara onym na korozj . 

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Haki kulowe DR krótkie 
przeznaczone do monta u 
w elementach p askich

Haki kulowe DR stanowi  cz  sk adow  uznanego systemu 
transportowego WK  rmy PFEIFER. Haki kulowe DR krótkie zosta y 
stworzone z my l  o monta u w p ytach stropowych jak tak e 
w grubo ciennych rurach betonowych i oferuj  klientom  rmy 
PFEIFER szerokie spektrum w zakresie zastosowania. 

PFEIFER – haki transportowe
•  Najwy szy poziom bezpiecze stwa osi gni ty na bazie 

ponad 40-letniego do wiadczenia produkcyjnego oraz 
doradczego

•  Pewne wprowadzenie obci enia zagwarantowane 
dzi ki stopie kotwi cej

•  Produkcja oraz opracowanie systemowe zgodne 
z dyrektyw  VDI/BV-BS 6205  

Jako
• Zapewnienie jako ci podczas produkcji 
• Kontrola w asna produkcji 
• Ci g y rozwój produktów

Bezpiecze stwo
• Certy  kat ISO 9001
•  Dok adnie zde  niowane specy  czne dla produktu dane 

jako ciowe dla produkcji oraz surowców

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Ostrze enie: u ycie elementów systemu, które nie s  dopasowane 
do siebie mo e prowadzi  do zmniejszenia bezpiecze stwa i mo e 

powodowa  zagro enia zdrowia i ycia cz owieka. Nale y zawsze stosowa  
elementy systemu dopasowane do siebie.

Uchwyty kulowe WK firmy PFEIFER z hakami DR tworz  wariant systemu transporto-
wego WK przeznaczonego do transportu stropów prefabrykowanych i rur betonowych.
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Wskazówka: poj cie wielko ci odpowiada poj ciu klasy obci eniowej 
zgodnie z norm  VDI/BV-BS 6205.

Uwaga: projektant musi wyznaczy  zabetonowane haki. Nale y tu 
post powa  zgodnie z instrukcj  monta u i zastosowania wybranego 

typu haka.

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Bezpiecze stwo
Zgodnie z instrukcj  VDI/BV-BS 6205 poni sze wspó czynniki bezpiecze stwa dla systemów transportowych PFEIFER s  brane pod uwag  z uwzgl dnieniem 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w sposób podany poni ej. Przyj to dynamiczny wspó czynnik bezpiecze stwa po stronie obci enia dyn = 1,3.
– zniszczenie stali liny:  s = 4,0
– zniszczenie stali a cuchów lub innych przekrojów pe nych:  s = 3,0
– zniszczenie betonu (metoda B*):  c = 2,5
– zniszczenie betonu (metoda A*):  c = 2,1  * dla nadzorowanej produkcji prefabrykatów betonowych

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Wskazówka: haki DR zosta y stworzone dla jednorazowego, tymczaso-
wego u ycia i nie nadaj  si  do ponownego zastosowania. Wielokrotne 

podwieszanie w obszarze a cucha transportowego od produkcji do monta u 
betonowego prefabrykatu nie jest zaliczane jako wielokrotne u ycie.

Ostrze enie: wszystkie zmiany oraz modyfikacje dotycz ce uchwytu 
kulowego  WK s  niedopuszczalne. Ka da wprowadzona zmiana 

mo e doprowadzi  do zredukowania bezpiecze stwa jak tak e do zawodno ci 
haków a co za tym idzie do wypadni cia elementu budowlanego. Nale y 
stosowa  haki tylko z zachowaniem ich oryginalnego stanu.

System

Zastosowanie

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Instrukcja monta u i zastosowania

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

Uchwyt kulowy WK

Hak kulowy DR
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  Wskazówka: ustalenie 
oddzia ywania zgodnie 
z VDI/BV-BS 6205

Tab. 1. Kotwy DR PFEIFER 1,3-10 – dopuszczalne obci enie przy nominalnej grubo ci p yty zgodnie z tab. 4

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: monta  haków musi odbywa  si  zawsze powy ej rodka 
ci ko ci elementu betonowego. W przeciwnym razie element mo e si  
przewróci  podczas transportu.

 Wskazówka: aby uzyska  podan  no no  nale y wzi  pod uwag  
wymiary minimalne, minimalny stopie  zbrojenia uj ty w instrukcji 
monta u jak tak e wytrzyma o  na ciskanie badanej na kostkach 
betonowych zgodnie z tabel  1-4.

E  Rdop

Typ/rozmiar Wysoko  haka
h

[mm]

NR,dop [kN] dla  = 0-12,5° NR,dop [kN] dla  = 12,5-30° Powierzchnia 
zbrojenia 
[mm2/m]15 N/mm² 25 N/mm² 35 N/mm² 15 N/mm² 25 N/mm² 35 N/mm²

DR 1,3 55 11,5 13,0 13,0 9,8 12,7 13,0
DR 1,3 65 13,0 13,0 13,0 12,2 13,0 13,0

188
DR 1,3 85 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
DR 1,3 120 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
DR 2,5 70 16,0 20,7 24,4 13,7 17,6 20,9
DR 2,5 85 20,6 25,0 25,0 17,6 22,8 25,0
DR 2,5 120 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 188
DR 2,5 140 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
DR 2,5 170 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
DR 5,0 75 18,7 24,2 28,6 16,0 20,7 24,5
DR 5,0 95 25,3 32,7 38,7 21,6 27,9 33,0
DR 5,0 120 34,4 44,4 50,0 29,4 38,0 44,9
DR 5,0 160 50,0 50,0 50,0 43,4 50,0 50,0 188
DR 5,0 180 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
DR 5,0 210 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
DR 5,0 240 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
DR 7,5 85 21,9 28,3 33,5 18,7 24,2 28,6
DR 7,5 95 25,3 32,7 38,7 21,6 27,9 33,0
DR 7,5 120 34,4 44,4 52,6 29,4 38,0 44,9
DR 7,5 140 42,4 54,7 64,7 36,2 46,7 55,3 188
DR 7,5 165 53,0 68,4 75,0 45,3 58,5 69,2
DR 7,5 200 69,2 75,0 75,0 59,1 75,0 75,0
DR 7,5 300 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
DR 10,0 120 34,4 44,4 52,6 29,4 38,0 44,9
DR 10,0 135 40,3 52,1 61,6 34,4 44,5 52,6
DR 10,0 150 46,5 60,1 71,1 39,7 51,3 60,7
DR 10,0 170 55,2 71,3 84,4 47,2 60,9 72,1

188
DR 10,0 200 69,2 89,3 100,0 59,1 76,3 90,3
DR 10,0 220 79,1 100,0 100,0 67,5 87,2 100,0
DR 10,0 250 94,7 100,0 100,0 80,9 100,0 100,0
DR 10,0 340 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Typ/rozmiar Wysoko  
haka

h [mm]

NR,dop [kN] dla  = 0-12,5° NR,dop [kN] dla  = 12,5-30° Powierzchnia 
zbrojenia 
[mm2/m]15 N/mm² 25 N/mm² 35 N/mm² 15 N/mm² 25 N/mm² 35 N/mm²

DR 1,3 55 9,0 11,6 13,0 9,0 11,6 13,0
DR 1,3 65 10,9 13,0 13,0 10,9 13,0 13,0

188
DR 1,3 85 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
DR 1,3 120 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
DR 2,5 70 12,0 15,5 18,3 12,0 15,5 18,3
DR 2,5 85 15,1 19,5 23,1 15,1 19,5 23,1
DR 2,5 120 23,2 25,0 25,0 23,2 25,0 25,0 188
DR 2,5 140 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
DR 2,5 170 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
DR 5,0 75 14,3 18,5 21,8 14,3 18,5 21,8
DR 5,0 95 18,7 24,2 28,6 18,7 24,2 28,6
DR 5,0 120 24,8 32,0 37,9 24,8 32,0 37,9
DR 5,0 160 35,6 45,9 50,0 35,6 45,9 50,0 188
DR 5,0 180 41,4 50,0 50,0 41,4 50,0 50,0
DR 5,0 210 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
DR 5,0 240 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
DR 7,5 85 16,5 21,3 25,2 16,5 21,3 25,2
DR 7,5 95 18,7 24,2 28,6 18,7 24,2 28,6
DR 7,5 120 24,8 32,0 37,9 24,8 32,0 37,9
DR 7,5 140 30,0 38,8 45,9 30,0 38,8 45,9 188
DR 7,5 165 37,0 47,8 56,5 37,0 47,8 56,5
DR 7,5 200 47,6 61,4 72,6 47,6 61,4 72,6
DR 7,5 300 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
DR 10,0 120 24,8 32,0 37,9 24,8 32,0 37,9
DR 10,0 135 28,7 37,0 43,8 28,7 37,0 43,8
DR 10,0 150 32,8 42,3 50,0 32,8 42,3 50,0
DR 10,0 170 38,5 49,6 58,7 38,5 49,6 58,7

188
DR 10,0 200 47,6 61,4 72,6 47,6 61,4 72,6
DR 10,0 220 54,0 69,7 82,4 54,0 69,7 82,4
DR 10,0 250 64,1 82,7 97,9 64,1 82,7 97,9
DR 10,0 340 97,6 100,0 100,0 97,6 100,0 100,0

Tab. 2. Kotwy DR PFEIFER 1,3-10 – dopuszczalne obci enie przy minimalnej grubo ci p yty zgodnie z tab. 4

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Typ D ugo  haka
L

[mm]

rednica zewn trzna rur [mm]

500 1000 1500 2000 2500 3000

DR 55 0,81 0,88 0,92 0,94 0,95 0,96

DR 85 0,74 0,84 0,89 0,91 0,93 0,94

DR 120 0,69 0,80 0,85 0,88 0,90 0,91

DR 170 0,62 0,75 0,81 0,85 0,87 0,89

DR 220 0,57 0,71 0,78 0,82 0,85 0,87

DR 340 0,46 0,63 0,71 0,76 0,79 0,82

Tab.3. Haki DR PFEIFER 1,3-10 – wspó czynniki zmniejszaj ce dla zastosowania w rurach

 Wskazówka: przy zastosowaniu haków DR w rurach obci enia 
nale y obliczy  w oparciu o tab. 1 i tab. 2 oraz pomniejszone 
wspó czynniki z tab. 3. Dla oblicze  obowi zuje: 
red NR, dop, rury = NR,dop • wspó czynnik zmniejszaj cy
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Wbudowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Ostrze enie: przy zastosowaniu zbyt ma ej gumy formuj cej nie jest 
mo liwe mocowanie za pomoc  rodka przenoszenia obci e . Przy 

wykonaniu zbyt du ego wg bienia równie  nie jest mo liwe prawid owe 
mocowanie rodka przenoszenia obci e . W tych przypadkach istnieje 
niebezpiecze stwo wysuni cia si  uchwytu kulowego WK. Skutkiem tego 
mo e by  zawodno  haka i wypadni cie elementu budowlanego. Nale y 
zawsze stosowa  odpowiednio oznakowan  wielko  gumy formuj cej.

 Wskazówka: aby uzyska  prawid owe i pewne zamocowanie haka 
transportowego do szalunku nale y zastosowa  odpowiedni sk adowy 
element systemu PFEIFER.

Typ/
rozmiar

D ugo  haka
L [mm]

G boko  zakot-
wienia  hef [mm]

Odleg o  
kraw dziowa a [mm]

Rozstaw osio-
wy b [mm]

Grubo  p yty 
h [mm]

Minimalna grubo  
p yty hmin [mm]

DR  1,3   55   65 195 195 130   90
DR  1,3   65   75 225 225 150 100
DR  1,3   85   95 285 285 190 120
DR  1,3 120 130 390 390 260 155
DR  2,5   70    81 245 245 165 105
DR  2,5   85   96 290 290 195 120
DR  2,5 120 131 395 395 265 155
DR  2,5 140 151 455 455 305 175
DR  2,5 170 181 490 545 365 205
DR  5,0   75 90 270 270 180 120
DR  5,0   95 110 330 330 220 140
DR  5,0 120 135 405 405 270 165
DR  5,0 160 175 485 525 350 205
DR  5,0 180 195 500 585 390 225
DR  5,0 210 225 510 675 450 255
DR  5,0 240 255 510 765 510 285
DR  7,5   85 100 300 300 200 130
DR  7,5   95 110 330 330 220 140
DR  7,5 120 135 405 405 270 165
DR  7,5 140 155 460 465 310 185
DR  7,5 165 180 490 540 360 210
DR  7,5 200 215 510 645 430 245
DR  7,5 300 315 630 945 630 345
DR  10,0 120 135 405 405 270 165
DR  10,0 135 150 450 450 300 180
DR  10,0 150 165 475 495 330 195
DR  10,0 170 185 495 555 370 215
DR  10,0 200 215 510 645 430 245
DR  10,0 220 235 510 705 470 265
DR  10,0 250 265 530 795 530 295
DR  10,0 340 355 710 1065 710 385

Tab 4: Odst py/ grubo ci elementów budowlanych

Guma formuj ca

Hak kulowy WK Hak Hak

 Wskazówka: tolerancje 
monta owe nale y 

przyjmowa  zgodnie z danymi ze 
str.19.

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Nieprawid owe zastosowanie
Ostrze enie: w przypadku u ycia haka przez nieupowa niony do tego 
personel istnieje niebezpiecze stwo jej b dnego zastosowania, 

spadni cia elementów przenoszonych oraz niebezpiecze stwo utraty zdrowia 
i ycia pracowników. Monta  haków wymaga zaanga owania odpowiednio 
wykwalifikowanego personelu.

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Uwaga: nieodpowiednie u ycie systemu mo e wi za  si  z ryzykiem 
zmniejszenia bezpiecze stwa oraz utraty no no ci. To z kolei mo e 

by  przyczyn  spadni cia elementu przenoszonego oraz utraty zdrowia i ycia 
cz owieka. Systemu haków transportowych nale y u ywa  zgodnie 
z instrukcj  monta u i zastosowania. Z systemami mo e pracowa  tylko odpo-
wiednio wyszkolony i wykwalifikowany personel.

Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Magazynowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: systemy gwintowane oraz przynale ce do systemu elementy 
nale y chroni  i sk adowa  w suchym miejscu. Przy cz sto zmieniaj cych 
si  temperaturach, wilgotno ci, lub podczas styczno ci z sol , odczynami 
kwa nymi lub woda morsk  istnieje niebezpiecze stwo korozji.

Ostrze enie: wykorzystywanie elementów gwintowanego systemu 
transportowego w celu innym ni  transport mo e doprowadzi  do 

przedwczesnego zniszczenia systemu, a co za tym idzie do utraty 
bezpiecze stwa stosowania – zagro enia ycia ludzkiego. Systemu nale y 
u ywa  tylko i wy cznie do transportu!

 Wskazówka: nale y kontrolowa  
elementy wchodz ce w sk ad 

systemu na podstawie oznakowania na 
hakach WK oraz elementach podnosz cych.

Uwaga: b dne lub nieczytelne oznaczenie mo e spowodowa  niepo-
prawne dopasowanie haków do rodków przenoszenia obci e . 

Mo e to doprowadzi  do spadni cia elementu podnoszonego oraz 
spowodowa  zagro enie dla zdrowia i ycia ludzkiego. Haki oraz rodki pod-
noszenia o b dnym lub nieczytelnym oznaczeniu nale y natychmiast wycofa  
z zastosowania.

Informacje zawarte na oznaczeniach:
- typ/rozmiar - rok produkcji
- znak CE  - producent
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Ostrze enie: uchwyt kulowy WK nale y obci a  tylko zgodnie 
z podanym w instrukcji monta u i zastosowania kierunkiem obci enia. 

Obci enie w kierunku kraw dzi niezbrojonej prowadzi do obni enia poziomu 
bezpiecze stwa i tym samym do zagro enia zdrowia lub ycia ludzkiego.

Obci enie rozci gaj ce 0 – 30 °
Obci enie rozci gaj ce poprzeczne NIE!

Temperatura -20 do 80 °C

Ostrze enie: przy osadzeniu kotew w elementach budowlanych na 
d u szy czas na otwartym powietrzu lub w warunkach wilgotnych ist-

nieje niebezpiecze stwo powstania ostrej korozji w obszarze styku, która 
mocno uszkadza hak i zmniejsza jego no no . Dlatego te  haki bez odpo-
wiedniej ochrony przed korozj  nie mog  by  stosowane do d ugiego 
sk adowania w rodowisku nara onym na korozj .

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Kulowe haki falowe 
WK PFEIFER do monta u 
w s upach i belkach – pewne 
zaczepienie

Kulowy hak falowy WK PFEIFER stanowi element uznanego 
systemu transportowego WK PFEIFER i jest pochodn  zbrojo-
nego haka falowego WK. Dzi ki znacznie krótszej formie jest 
optymaln  wersj  dla zastosowa  w s upach, belkach oraz ele-
mentach pr towych ze zbrojeniem wzd u nym oraz zbrojeniem 
strzemionami. Dzi ki takiemu zbrojeniu, mimo krótkiej formy 
haka, mo liwe jest pewne wprowadzenie obci e .

System
•  Program produktów PFEIFER zawieraj cy gwintowane 

haki falowe, gum  formuj c  WK do mocowania haka 
oraz uchwyt kulowy do podwieszania haka przezna-
czony jest jest do monta u w pr towych elementach 
budowlanych i oferuje klientom  rmy PFEIFER prosty 
oraz pewny system transportu prefabrykatów

PFEIFER – hak transportowy 
•  Najwy szy poziom bezpiecze stwa osi gni ty na bazie 

ponad 50-letniego do wiadczenia produkcyjnego oraz 
doradczego

•  Bezpieczne wprowadzenie obci e , nawet w przypadku 
najcie szych elementów budowlanych 

•  Optymalna forma falowa pozwalaj ca na delikatne 
wprowadzenie obci enia w w skie p yty z minimalnym 
powstawaniem szczelin

• No no  od 2 do 20 ton

Made in Germany
• Bezpieczna produkcja w jednolitych warunkach
• W asny system kontroli jako ci 
• Sta y rozwój produktów

Bezpiecze stwo
• Certy  kat ISO 9001
•  Dok adnie zde  niowane specy  czne dla produktu dane 

jako ciowe dla produkcji oraz surowców

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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 Wskazówka: haki WK zosta y stworzone dla jednorazowego, tymcza-
sowego u ycia i nie nadaj  si  do ponownego zastosowania. Wielo-
krotne podwieszanie w obszarze a cucha transportowego od produk-
cji do monta u betonowego prefabrykatu nie jest zaliczane jako wie-
lokrotne u ycie.

Uchwyt kulowy WK PFEIFER wraz z hakiem WK stanowi wariant systemu WK dla 
transportu pr towych i mocno zbrojonych elementów budowlanych.

Wskazówka: poj cie wielko ci odpowiada poj ciu klasy obci eniowej 
zgodnie z norm  VDI/BV-BS 6205.

Ostrze enie: wszystkie zmiany oraz modyfikacje dotycz ce uchwytów 
kulowych WK s  niedopuszczalne. Ka da wprowadzona zmiana mo e 

doprowadzi  do zredukowania bezpiecze stwa jak tak e do zawodno ci 
haków a co za tym idzie do spadni cia elementu budowlanego. Nale y 
stosowa  haki tylko z zachowaniem ich oryginalnego stanu.

  Wskazówka: ustalenie 
oddzia ywania zgodnie 
z VDI/BV-BS 6205.

System

Zastosowanie

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Instrukcja monta u i zastosowania

 Wskazówka: monta  haków musi odbywa  si  zawsze powy ej 
rodka ci ko ci elementu betonowego. W przeciwnym razie element 

mo e si  przewróci  podczas transportu!

 Wskazówka: aby uzyska  podan  no no  nale y wzi  pod uwag  
wymiary minimalne, minimalny stopie  zbrojenia uj ty w instrukcji 
monta u jak tak e wytrzyma o  na ciskanie badanej na kostkach 
betonowych próbki wynosz cej min. 15 N/mm2.

E  Rdop

Uwaga: projektant musi wyznaczy  zabetonowane haki. Nale y tu 
post powa  zgodnie z instrukcj  monta u i zastosowania wybranego 
typu haka.

Bezpiecze stwo
Zgodnie z instrukcj  VDI/BV-BS 6205 poni sze wspó czynniki bezpiecze stwa dla systemów transportowych PFEIFER s  brane pod uwag  z uwzgl dnieniem 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w sposób podany poni ej. Przyj to dynamiczny wspó czynnik bezpiecze stwa po stronie obci enia dyn = 1,3.
– zniszczenie stali liny:  s = 4,0
– zniszczenie stali a cuchów lub innych przekrojów pe nych:  s = 3,0
– zniszczenie betonu (metoda B*):  c = 2,5
– zniszczenie betonu (metoda A*):  c = 2,1  * dla nadzorowanej produkcji prefabrykatów betonowych

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW
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Ostrze enie: u ycie elementów systemu, które nie s  dopasowane 
do siebie mo e prowadzi  do zmniejszenia bezpiecze stwa 

i zagro enia zdrowia lub ycia cz owieka. Nale y zawsze stosowa  elementy 
systemu dopasowane do siebie.

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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WK 2.0, 2.5, 4.0

WK 6.3, 8.0, 10.0
WK 12.5, 15.0, 20.0

1

St

St
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WK 2,0  20  10 170 8 30, 30, 50, 50, 125 12 2   6  500
WK 2,5  25   12,5 190 8 30, 30, 50, 50, 125 14 2   8  500
WK 4,0  40  20 260 10 30, 50, 50, 50, 50, 150 16 2 10  600
WK 6,3  63   31,5 300 12 30, 30, 50, 50, 50, 150 20 4   8  700
WK 8,0  80  40 360 12 30, 50, 50, 50, 50, 50, 250 25 4 10  750
WK 10,0 100  50 380 14 30, 50, 50, 50, 50, 50, 250 25 4 10  900
WK 12,5 125   62,5 400 16 30, 50, 50, 50, 50, 50, 250 25 4 12  950
WK 15,0 150  75 450 20 30, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 300 28 4 14 1000
WK 20,0 200 100 600 20 30, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 300 28 4 16 1500

Wskazówka: przy prefabry-
katach w  20 N/mm² nie 

jest konieczne dodatkowe zbrojenie.
Haki kulowe WK przy obci eniach 
uko nych nale y natomiast 
wbudowywa  zawsze z zastosowa-
niem strzemienia uko nego.

Typ/rozmiar NR, dop.
[kN]

a
[mm]

b
[mm]

d
[mm]

ØSt
[mm]

s
[mm]

ØL
[mm]

D
[mm]

ØR
[mm]

LS
[mm]

WK 2,0  20  350  700 170  6 150 12 32 8 300
WK 2,5  25  450  900 205  6 150 14 32 8 350
WK 4,0  40  600 1200 260  8 200 16 32 8 400
WK 6,3  63  700 1400 300 10 200 20 48 12 450
WK 8,0  80  750 1500 360 10 200 25 48 12 550
WK 10,0 100  800 1600 380 12 200 25 56 14 600
WK 12,5 125  850 1700 400 14 200 25 64 16 650
WK 15,0 150 1000 2000 450 16 200 28 64 16 800
WK 20,0 200 1200 2400 600 20 200 28 140 20 900

Tab. 1. No no  i zbrojenie przy monta u wzd u nym

Wymiarowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

 Wskazówka: strzemi  
uko ne nale y wbudowa  
bezpo rednio pod gum  
formuj c .

Tab. 2. No no  i zbrojenie przy wykorzystaniu haków do obrotu lub transportu w pozycji poziomej

Typ/rozmiar NR,dop 
[kN]

VR,dop
[kN]

d
[mm]

ØSt
[mm]

    Si
   [mm]

ØL 
[mm]

Liczba 
strzemion U

ØU
[mm]

l
[mm]

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Strzemi  U do 
monta u
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Ostrze enie: przy zastosowaniu zbyt ma ego rozmiaru gumy 
formuj cej nie jest mo liwe mocowanie za pomoc  rodka przenosze-

nia obci e . Przy wykonaniu zbyt du ego wg bienia równie  nie jest 
mo liwe prawid owe mocowanie rodka przenoszenia obci e . W tych przy-
padkach istnieje niebezpiecze stwo wysuni cia si  uchwytu kulowego. Skut-
kiem tego mo e by  zawodno  haka i spadni cie elementu budowlanego. 
Nale y zawsze stosowa  odpowiedni rozmiar gumy formuj cej.

 Wskazówka: w rozdziale „Wymiarowanie” w tab. 2 i 3 zosta y przed-
stawione minimalne wymiary oraz odst py.

 Wskazówka: aby uzyska  prawid owe i pewne zamocowanie kotwy 
transportowej do szalunku nale y zastosowa  odpowiednie sk adowe 
elementy mocuj ce systemu PFEIFER.

Wbudowanie DLA PROJEKTANTÓW  · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Obci enie rozci gaj ce 0 – 45°

Obci enie rozci gaj ce poprzeczne OK 
Temperatura -20 do 80 °C

Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Tolerancje monta owe
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Hakruba mocuj ca 
z nakr tk  
motylkow

Kontrola 
wzrokowa

OK

Tak

Stan kwalifikuj cy 
do wymiany

Nie

Dalsze u ycie

NIE! NIE!

NIE! NIE!
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Ostrze enie: w przypadku u ycia haka przez nieupowa niony do tego 
personel istnieje niebezpiecze stwo jej b dnego zastosowania, ewen-

tualnie równie  niebezpiecze stwo spadni cia elementów przenoszonych oraz 
niebezpiecze stwo utraty zdrowia i ycia personelu. Monta  haków wymaga 
zaanga owania odpowiednio wykwalifikowanego personelu!

Magazynowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Nieprawid owe zastosowanie
Ostrze enie: u ywanie systemu kotwi cego do odkszta cenia pod-
czas transportu elementu budowlanego jest niedopuszczalne. Mo e to 

prowadzi  do wypadni cia elementu budowlanego jak tak e do zagro enia 
zdrowia i ycia cz owieka. System kotwi cy nale y stosowa  tylko w celu pod-
noszenia i osadzania prefabrykatów betonowych.

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Uwaga: nieodpowiednie u ycie systemu mo e wi za  si  z ryzykiem 
zmniejszenia bezpiecze stwa oraz utraty no no ci. To z kolei mo e 

by  przyczyn  spadni cia elementu przenoszonego oraz utraty zdrowia i ycia 
cz owieka. Systemu haków transportowych nale y u ywa  zgodnie z instrukcj  
monta u i zastosowania. Z systemami mo e pracowa  tylko odpowiednio wy-
szkolony i wykwalifikowany personel.

 Wskazówka: elementy systemu WK nale y chroni  i sk adowa  
w suchym miejscu. Przy cz sto zmieniaj cych si  temperaturach, 
wilgotno ci, lub podczas styczno ci z sol , odczynami kwa nymi lub 
woda morsk  istnieje niebezpiecze stwo korozji!

Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Ostrze enie: przy b dnym zastosowaniu przez obci enie pionowo 
do poziomu (obci enie poprzeczne w nieprawid owym kierunku) 

powstaje niebezpiecze stwo wysuni cia si  elementu.

 Wskazówka: nale y 
kontrolowa  elementy 
wchodz ce w sk ad systemu na 
podstawie oznacze  
widniej cych na hakach WK 
oraz elementach podnosz cych.

Uwaga: b dne lub nieczytelne oznaczenie mo e spowodowa  niepo-
prawne dopasowanie haków do rodków przenoszenia obci e . 

Mo e to doprowadzi  do spadni cia elementu podnoszonego oraz 
spowodowa  zagro enie dla zdrowia i ycia ludzkiego. Haki oraz rodki pod-
noszenia o b dnym lub nieczytelnym oznaczeniu nale y natychmiast wycofa  
z zastosowania.

Ostrze enie: obci enie haka kulowego WK poza dopuszczalnym 
k tem prowadzi do zmniejszenia bezpiecze stwa  systemu. rodki 

podnoszenia nale y obci a  wy cznie jak pokazano na rysunku.

Informacje zawarte na oznaczeniach:
- typ/rozmiar
- rok produkcji
- znak CE
- producent

Ostrze enie: przy osadzeniu haków w elementach budowlanych na 
d u szy czas na otwartym powietrzu lub w warunkach wilgotnych istnie-

je niebezpiecze stwo powstania ostrej korozji w obszarze styku, która mocno 
uszkadza hak i zmniejsza jego no no . Mo e to wyst pi  bez widocznych 
ladów korozji. Dlatego te  kotwy o s abej odporno ci na korozj  nie mog  by  

stosowane do d ugiego sk adowania w rodowisku nara onym na korozj .

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Odpowiednie akcesoria 
czyni  transport lekkim 
jak piórko
Akcesoria PFEIFER wchodz  w sk ad uznanego systemu WK 
PFEIFER. Praktyczne w zastosowaniu oferuj  prawdziw  
warto  i perfekcyjnie pasuj  do reszty asortymentu.

System
Program akcesoriów zawiera gum  formuj c  WK 
przeznaczon  do pewnego mocowania haków WK do 
szalunku oraz rub  formuj c  PFEIFER

PFEIFER – akcesoria 
•  Wielowarstwowe wy obienia zapobiegaj  wdzieraniu 

si  resztek betonu w gum  formuj c
• Bezpieczne i niezawodne mocowanie deskowania
•  Odpowiednio dopasowane wg bienie dla optymalnego 

monta u uchwytu kulowego WK

Made in Germany
• Bezpieczna produkcja w jednolitych warunkach
• System kontroli jako ci 
• Sta y rozwój produktów

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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System WK
Akcesoria

Za pomoc  gumy formuj cej WK mon-
tuje si  pewnie i we w a ciwy sposób 
haki kulowe WK/DR do szalunku. Jest 
ona cz ci  sk adowa systemu WK 
PFEIFER. Po rozszalowaniu zostaje 
usuni ta i pozostawia w betonie idealne 
wg bienie dla osadzenia uchwytu kulo-
wego WK w celu zaczepienia g owicy 
haka kulowego.

PFEIFER – guma formuj ca WK
Artyku  nr 05.181

gwint

Materia :
guma
p ytka mocuj ca

Przyk ad zamówienia dla 50 szt. gum formuj cych WK/DR PFEIFER 4,0/5,0:
50 szt. gum formuj cych WK PFEIFER, nr katalogowy 05.181.040

Nr katalogowy
(z p ytk  gwintowan )

Nr katalogowy 
(ze rub )

Typ/rozmiar Gwint
M

Wymiary [mm]
 R  D  d

Cie ar ok
[kg/szt.]

05.181.013 05.191.013 WK/DR 1,3 M  8 30  60  7 0,11

05.181.025 05.191.025 WK/DR 2,0/2,5 M 10 37  76  7 0,15

05.181.040 05.191.040 WK/DR 4,0/5,0 M 10 47  97 11 0,30

05.181.063 05.191.063 WK/DR 6,3/7,5 M 10 59 121 11 0,51

05.181.100 05.191.100 WK/DR 8,0/10,0 M 10 59 121 11 0,50

05.181.125 05.191.125 WK/DR 12,5 M 10 80 165 11 1,20

05.181.150 05.191.150 WK/DR 15,0 M 10 80 165 11 1,20

05.181.200 05.191.200 WK/DR 20,0 M 10 80 165 11 1,20

Ak
ce

so
ria

Ha
ki 

tra
ns

po
rto

we
 

ro
dk

i p
od

no
sz

en
ia

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.



36

System WK
Akcesoria

PFEIFER – ruba mocuj ca do gumy 
formuj cej WK
Artyku  nr 05.206

Za pomoc  ruby mocuj cej istnieje 
mo liwo  pewnego i szybkiego zamoco-
wania gumy formuj cej do szalunku 
zachowuj c dok adne wymiary.

Nr katalogowy Do gumy 
formuj cej WK

Typ/rozmiar
d

Wymiary [mm] Ci ar ok. 
[kg/szt.]b e h

Materia :
stal ocynkowana 

Przyk ad zamówienia dla 50 szt. rub mocuj cych PFEIFER M10, ocynkowanych: 
50 szt. rub mocuj cych PFEIFER,  nr katalogowy 05.206.103

05.206.083 WK/DR 1,3 M  8 60  80 120 0,11
05.206.103 WK/DR 2,0–20,0 M 10 60 110 150 0,19

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Wskazówka: nakr tk  motylkow  ruby mocuj cej nale y doci gn  
tak, aby guma formuj ca by a doci ni ta do szalunku. Dopiero wtedy 

nast puje pe ne zamkni cie szczeliny pomi dzy dwoma cz ciami.

Wskazówka: gum  formuj c  WK nale y sprawdzi  przed ka dym 
zastosowaniem pod k tem jej u yteczno ci. Gumy formuj cej nie wolno 

stosowa  przy widocznych odst pstwach wymiarowych oraz uszkodzeniach.

Uwaga: przy niekorzystnych warunkach np. u o eniu gumy formuj cej 
w oleju szalunkowym, mo e doj  do zmian obj to ciowych gumy. 

Przed ka dym zastosowaniem nale y dok adnie sprawdzi  prawid owo  
rednicy. Ró nice w wymiarze powy ej 5% kwalifikuj  gum  formuj c  WK do 

wymiany.
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Zastosowanie

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Instrukcja monta u i zastosowania 

System akcesoriów marki PFEIFER sk ada si  ze:
– ruby mocuj cej PFEIFER
– gumy formuj cej WK dla odpowiedniego haka WK/DR PFEIFER

Wbudowanie: Rozszalowanie:Monta  w szalunku:

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

ruba mocuj ca

Kulowy hak falowy WK Hak kulowy DR

Guma formuj ca WK

Hak kulowy DR
Hak kulowy DR 

z oczkiem

Guma formuj ca WK

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW
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Sokole oko: 
ostre spojrzenie na 
szczegó y
Aby atwiej zrozumie  i szybko oraz bez k opotu zastosowa  nasze pro-
dukty, na nast pnych stronach znajd  Pa stwo streszczone najwa niejsze 
informacje techniczne.

Niniejsza informacja nie powinna by  traktowana jako informacja zamienna
dla VDI/BV-BS 6205, lecz tylko s u y do szybkiego wgl du. W dalszym
ci gu obowi zuj  regu y VDI/BV-BS i s  one wy cznie jedynym wi cym
dokumentem, którego nale y przestrzega .

Do transportu prefabrykatów stosuje si  zazwyczaj system haków 
 transportowych. Z regu y systemy te sk adaj  si  ze rodków podnosze-
nia oraz haka transportowego wmontowanego w element betonowy.

Musz  one funkcjonowa  pewnie i niezawodnie. Dlatego te  musza by  
zdolne do przejmowania i wprowadzenia w element budowlany wszystkich 
oddzia ywa , które powstaj  przy transporcie, podczas podnoszenia i przy 
monta u.

Wady haków transportowych oraz systemu haków transportowych mog  
prowadzi  do zagro enia ycia ludzi oraz wyst pienia znacznych szkód. 
Dlatego te  haki transportowe jak równie  ich system musz  zosta  przy-
gotowane starannie w najwy szej jako ci dla odpowiedniego zastosowa-
nia, dobrane oraz wbudowane przez wykwali  kowany do tego personel.

U ycie haka transportowego oraz systemu transportowego jest przewi-
dziane tylko dla jednorazowego zamocowania prefabrykatu betonowego. 
W obr bie a cucha transportowego od produkcji po monta  prefabrykatu 
obowi zuje de  nicja „jednorazowego zastosowania”.

Definicja systemu 
haków transportowych

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.
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Za o enia prawne
System WK PFEIFER spe nia wszystkie wymogi instrukcji VDI/BV/BS 6205 karty 2. Instrukcja ta zosta a przygotowana dla bezpiecznego opracowania, 
 wyprodukowania, sprawdzenia, kontroli oraz zastosowania systemów transportowych do betonowych elementów prefabrykowanych. Dzieli si  j  na trzy cz ci:

karta 1: za o enia ogólne
karta 2: produkcja i wprowadzenie do obrotu
karta 3: projektowanie i zastosowanie.

Zgodnie z nast puj cym opisem te trzy cz ci maj  ró ne istotne grupy docelowe

W szczególno ci dla producentów haków transportowych karta nr 2 niniejszej 
instrukcji stawia mo liwo  spe nienia wymaga  Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE 
Europejskiego Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 17 maja 2006 odno nie 
maszyn i tym samym zaznaczenia produktów znakiem CE. Aby wprowadzi  sys-
temy haków transportowych do obiegu, musz  one odpowiada  niniejszej normie. 

W szczególno ci tylko tak mog  zosta  wykonane dla ka dego producenta obli-
czenia sprawdzaj ce dotycz ce zniszczenia betonu. 
W ten sposób zarówno u ytkownik jak i architekt mog  odwo a  si  do jedna-
kowych podstaw wymiarowania.

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Producent
Projektant
Inwestor
Za o enia ogólne

Producent
Produkcja haków transpor-
towych i systemu transpor-
towego

Projektant
Koncepcja prefabrykatu 
z uwzgl dnieniem produkcji 
oraz procesu transportu

Inwestor
Produkcja prefabrykatu
z uwzgl dnieniem haka 
transportowego oraz systemu 
transportowego

Definicje poj DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Element no ny
Elementami no nymi nazywamy trwa e po czone z d wigiem elementy s u ce 
do przejmowania obci e  ze rodków przenoszenia obci e  lub elementów 
chwytaj cych.

Element chwytaj cy
Element stanowi cy po czenie pomi dzy rodkiem no nym i obci eniem lub 
rodkiem no nym a rodkiem przenoszenia obci e , nie nale cy do elementu 

d wigu.

System transportowy
Cz ci budowlane, które sk adaj  si  z cz ci trwale zamontowanej w prefabryka-
cie betonowym oraz przynale cego do tej cz ci zamocowanego rodka przeno-
szenia obci e .

rodek podnoszenia
Element s u cy do przejmowania obci enia, który mo e by  po czony 
z elementem no nym d wigu. rodek przenoszenia obci e  nie nale y 
do elementu d wigu.

Hak transportowy
Cz  stalowa, która przed zabetonowaniem zostaje zamontowana w szalunku 
i jest przeznaczona w prefabrykacie betonowym jako punkt do mocowania prefa-
brykatu bezpo rednio do elementu no nego d wigu i nie spe nia adnych funkcji 
w gotowym elemencie betonowym (np. zamocowania elementów zewn trznych).
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Koncepcja bezpiecze stwa DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

W podanych instrukcjach VDI/BV-BS 6205 oddzia ywania oraz napr enia 
z uwzgl dnieniem wymogów Europejskiej Dyrektywy Maszynowej nale y przyj  
jako zalecenia celem uzyskania odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa. 
Opieraj  si  one na dok adnej produkcji, monta u i wymiarowaniu z zachowa-
niem regu  systemu zarz dzania jako ci .
Nale y uwzgl dni  ewentualne zniszczenie w elementach prefabrykowanych 
(tekst 3). Obliczenia dotycz ce napr e  w haku transportowym zabudowanym 
w betonie dla wszystkich mo liwych kierunków obci e  oraz mo liwych typów 

zniszcze  jak i wymaganego zbrojenia dodatkowego nale y wykona  w uzupe -
nieniu do Europejskiej Dyrektywy Maszynowej, która zniszczenie stali traktuje 
tylko w sposób powierzchowny. Przy obliczeniach dopuszczalnych napr e  
w hakach transportowych oraz systemach transportowych nale y stosowa  
koncepcj  dopuszczalnych obci e  (napr e ) z globalnymi wspó czynnikami 
bezpiecze stwa. Koncepcja bezpiecze stwa wymaga, aby oddzia ywanie E nie 
przekroczy o dopuszczalnej warto ci napr e . Nale y stosowa  nast puj ce 
obliczenie sprawdzaj ce:

E  Rdop
gdzie:

E  oddzia ywanie
Rdop obliczeniowa no no  haka 

No no  zakotwienia haków transportowych i systemu transportowego odbywa si  wed ug nast puj cych wytycznych:

Rdop = Rk/
gdzie:

Rk  no no  charakterystyczna zakotwienia
  globalny wspó czynnik bezpiecze stwa

Mo liwe zniszczenie haków transportowych DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Rodzaj zniszczenia Od si y rozci gaj cej Od si y poprzecznej

Rodzaj zniszczenia – wykruszenie betonu
Rodzaj zniszczenia, który charakteryzuje 
si  wykruszeniem betonu w formie klinu 
lub sto ka, który wykrusza si  z podstawy 
zakotwienia i wychodzi z hakiem transpor-
towym

Rodzaj zniszczenia – 
lokalne wykruszenie betonu
Odpadni cie betonu po stronie elementu 
budowlanego s u cego jako podstawa 
zakotwienia na wysoko ci wprowadzenia 
obci enia haka transportowego w beton 
(bez wi kszego wykruszenia na górnej 
powierzchni betonu)

Rodzaj zniszczenia – 
tylne wykruszenie betonu
Rodzaj zniszczenia charakteryzuj cy si  
odpadni ciem betonu przeciwnie do kierun-
ku obci enia przy hakach transportowych 
obci onych si  poprzeczn
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Uwzgl dnienie przewidywanego 
nieprawid owego zastosowania DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Zgodnie z ustaw  o gwarancji produktu nale y wzi  pod uwag  nie tylko 
niebezpiecze stwa zwi zane z jego u ytkowaniem, ale tak e nieprawid owym 
zastosowaniem. Producent jak równie  osoby wprowadzaj ce do obrotu system 
haków transportowych musz  zredukowa  mo liwo  powstania 
niebezpiecze stwa poprzez wprowadzenie odpowiednich konstrukcji, oznakowa  
oraz jasnych wytycznych dotycz cych zastosowania i instrukcji monta u.

Producenci prefabrykowanych elementów betonowych mog  dalece wykluczy  
niebezpiecze stwo zwi zane z powstaniem nieprawid owego zastosowania 
zachowuj c nast puj ce warunki wed ug VDI/BV-BS 6205 cz  3:
1.  monta  haków wed ug obowi zuj cej instrukcji monta u i zastosowania opra-

cowanej przez producenta, przy pomocy wykwalifikowanego personelu oraz 
danych projektanta

2. zastosowanie rodków podnoszenia pasuj cych do systemu
3.  wszystkie niezb dne informacje nale y przekaza  zak adom monta owym 

oraz transportowym w formie pisemnej instrukcji monta u
4. zagwarantowanie w a ciwego transportu oraz magazynowania.

Projektanci elementów prefabrykowanych musz  wzi  pod uwag  
w ich instrukcjach monta u wszystkie istotne przypadki obci enia 
od produkcji, poprzez magazynowanie po transport i monta  w obiekcie. 
Wszystkie daj ce si  przewidzie  nieprawid owo ci zwi zane z zastosowaniem 
nale y udokumentowa  w tej instrukcji. Zebran  dokumentacj  nale y przekaza  
firmom wykonawczym.

Rodzaj zniszczenia Od si y rozci gaj cej Od si y poprzecznej

Rodzaj zniszczenia – wyci gni cie
Rodzaj zniszczenia, który charakteryzuje 
si  du ym przesuni ciem i ma ym wykru-
szeniem betonu, który mo e powsta  przy 
wysuni ciu haka transportowego z betonu

Rodzaj zniszczenia – roz upanie
Rodzaj zniszczenia , przy którym beton 
zarysowuje si  wzd u  osi haka transpor-
towego

Rodzaj zniszczenia – z amanie 
stali haka transportowego
Rodzaj zniszczenia, który charakteryzuje 
si  z amaniem/p kni ciem cz ci stalowej 
haka transportowego

Rodzaj zniszczenia – zerwanie 
zbrojenia dodatkowego
Zerwanie stali zbrojenia obci onej 
bezpo rednio przez hak transportowy

Ak
ce

so
ria

Ha
ki 

tra
ns

po
rto

we
 

ro
dk

i p
od

no
sz

en
ia

© 2012 Copyright, PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzega si  mo liwo  wyst pienia b dów i zmian technicznych. Stan 02/2014.

Og
óln

e i
nfo

rm
ac

je 
tec

hn
icz

ne



90°

90°

42

Wymiarowanie systemu transportowego DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW 

Dla pewnego wymiarowania systemu transportowego w elementach prefabry-
katów betonowych musz  zosta  sprecyzowane nast puj ce dane:
- rodzaj elementu budowlanego i geometria
- ci ar i rodek ci ko ci elementu budowlanego
-  kierunki obci enia haków podczas ca ego procesu transportu ze wszystkimi 

wyst puj cymi przypadkami obci e
- uk ad statyczny przyjmowania obci e

Aby obliczy  odpowiedni  wielko  haka transportowego, musz  zosta  
uwzgl dnione dla wszystkich przypadków oddzia ywania w kierunku osi podno-
szenia. Oddzia ywania te powinny by  nast pnie porównane z obowi zuj cymi 
warto ciami no no ci dla wszystkich przypadków obci e . W tym wypadku 
obowi zuje zawsze zasada: oddzia ywanie  no no . 

Kierunki oddzia ywania

Rozci ganie osiowe
Obci enie lub komponenty obci eniowe, 
które dzia aj  w kierunku osi pod u nej 
haka transportowego

Rozci ganie uko ne
Równoczesne obci enie poprzez 
obci enie osiowe oraz poprzeczne, które 
oddzia uje pod k tem nachylenia  do osi 
pod u nej haka transportowego w punkcie 
przy o enia si y

Rozci ganie poprzeczne równoleg e do 
poziomu elementu budowlanego
Obci enie lub sk adowa oddzia uje 
równolegle do p aszczyzny elementu 
budowlanego, powoduj c oddzia ywania 
pod k tem nachylenia  prostopad ym do 
osi haka
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Rozci ganie poprzeczne oddzia uj ce 
prostopadle do powierzchni elementu
Obci enie lub elementy obci eniowe, 
równoleg e do powierzchni elementu 
budowlanego i prostopad e do osi 
elementu budowlanego
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1. Si a ci ko ci elementu prefabrykowanego FG

FG = V · G
 
gdzie:
V  = obj to  prefabrykatu [m³]

G = ci ar w a ciwy betonu [kN/m³]

2. Przyczepno  do szalunku Fadh

Fadh = qadh· Af
 
gdzie:
qadh  = warto ci podstawowe przyczepno ci do szalunku wed ug tabeli 1
Af  = powierzchnia styku pomi dzy betonem a szalunkiem [m2]

Tab. 1. Minimalne warto ci przyczepno ci do szalunku qadh

Typ szalunku i w a ciwo ci powierzchni szalunku qadh [kN/m2] 

Naoliwiony szalunek stalowy, naoliwiona p ytka z tworzywa 
sztucznego

 1,0

Lakierowany szalunek drewniany  2,0

Surowy szalunek drewniany  3,0

3. Wspó czynnik dynamiczny dyn

Podczas podnoszenia, tak e przy transporcie, systemy haków transportowych s  
nara one na oddzia ywania dynamiczne, które g ównie zale  od rodzaju d wigu 
oraz w a ciwo ci terenu. W tab. 2 podano przybli one warto ci wspó czynnika 
dynamicznego.

Rodzaj d wigu/teren Wspó czynnik 
dynamiczny 

dyn

D wig obrotowy, suwnica, uraw jezdny 1,3

Podnoszenie i transport na p askim terenie 2,5

Podnoszenie i transport w trudnym terenie  4

4. Wspó czynnik rozci gania sko nego

Obliczenie zwi kszenia obci enia w zale no ci od k ta rozci gania poprzeczne-
go  od pionu.

      z =     1cos

Przypadek obci enie Obliczenie Sprawdzenie

Rozszalowanie z przyczepno ci  do 
szalunku FQ   VR, dop

Ustawienie do transportu 
(obrót elementu)

FQ   VR, dop

FQZ   VR, dop

Podnoszenie, transport
FZ   NR, dop

5. Sprawdzenie

FQ = (FG+Fadh) · z
n

FQ = (FG / 2) · dyn

n

FQZ = (FG / 2) · dyn · z
n

n = liczba no nych haków transportowych

Fz = FG· dyn· z
n
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Przyk adowe elementy
Zastosowanie

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 2 (brak wyrównania w obr bie pary haków)

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 4 (wyrównanie obci e  w obr bie pary haków)

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 2 (brak wyrównania w obr bie pary haków)

- wspó czynnik rozci gania sko nego z = 1
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 4

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 4

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego
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 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny  – tab.1

 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 3

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 3

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 3

- wspó czynnik rozci gania sko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 3

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 4

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: transport
  - n = 4

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania sko nego z = 1
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego

 Przypadek obci enia: obracanie
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania sko nego z = 1
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: odrywanie od szalunku
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- uwzgl dnienie przyczepno ci do szalunku
- brak wspó czynnika dynamicznego

 Przypadek obci enia: obracanie
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny  – tab.1
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 Przypadek obci enia: obracanie
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania sko nego z = 1
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

 Przypadek obci enia: obracanie
  - n = 2

- wspó czynnik rozci gania uko nego z  1 (zale ny od k ta )
- brak przyczepno ci do szalunku
- wspó czynnik dynamiczny – tab.1

Wbudowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW 

Aby zapewni  odpowiedni  przyczepno  nale y wbudowa  tylko czyste 
odt uszczone haki transportowe i liny stalowe nie nat uszczone. W takim przy-
padku musz  one zosta  starannie oczyszczone.
Monta  haków transportowych powinien zosta  wykonany przez wyspecjalizowa-
ny personel z uwzgl dnieniem instrukcji monta u oraz danych projektantów.

Monta  haków transportowych w wie ym betonie powinien by  wykonany facho-
wo i tylko w wyj tkowych przypadkach.
Jest on dopuszczalny tylko i wy cznie gdy:
- nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie do zagwarantowania no no ci,
-  beton jest jeszcze p ynny i mo e by  zag szczony aby zapewni  dobr  

przyczepno  do haka.

Odpowiednio wykwalifikowany personel

Wykwalifikowany personel to taki, który posiada odpowiednie wykszta cenie 
zawodowe, pracuje w zawodzie, posiada do wiadczenie i wymagan  wiedz  
specjalistyczn , który wyka e, e zlecone mu zadania wykona z pe n  
staranno ci .

Oznakowanie haka transportowego musi by  mo liwe do rozpoznania po wyko-
naniu monta u prefabrykatu. Jest to mo liwe dzi ki u yciu obr czki znamiono-
wej. W ka dym przypadku poprzez trwa e, dok adne oznakowanie haków trans-
portowych nale y zagwarantowa  jasne przyporz dkowanie odpowiednich 
rodków podnoszenia.

Zastosowanie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW 

Przed transportem prefabrykatów nale y zwróci  uwag  na zapewnienie zgod-
nych z zastosowaniem i instrukcj  monta u systemów gwintowanych PFEIFER 
pasuj cych rodków przenoszenia obci e . 
B dnie zamontowane, brudne lub uszkodzone haki transportowe (np. zu yty 
gwint, korozja lub widoczna deformacja) nie powinny by  u yte do podnoszenia 
elementów.

No no  haków transportowych mo e by  tak e utrudniona poprzez uszkodze-
nia prefabrykatu betonowego (rysa, odpry ni cie). W tym przypadku musi zosta  
przeprowadzona ocena przez odpowiedni personel.
Transport i monta  prefabrykatów powinien by  wykonany przez odpowiedni
personel z uwzgl dnieniem danych projektanta.
Nale y koniecznie przestrzega  instrukcji transportu i monta u VDI/BV-BS 6205, 
rozdzia  6.8.

Maskowanie haków lub zag bie DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAK ADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW 

Haki po ich zastosowaniu nale y zamaskowa  za pomoc  korków ochronnych 
lub metalowych talerzy zamykaj cych.
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Producent PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
  Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
  D-87700 Memmingen

deklaruje, e elementy transportowe PFEIFER system gwintowany wg art. 2d), sk adaj ce si  z nast puj cych elementów:

Kulowe haki falowe WK PFEIFER, 2.0, 2.5, 4.0, 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0
Haki kulowe DR PFEIFER, 1.3, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0, 20.0
Guma formuj ca WK PFEIFER 1.3, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0
Haki kulowe DR PFEIFER z oczkiem, 1.3, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0, 20.0

s  zgodne pod wzgl dem projektowania i konstrukcji z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE Europejskiego Parlamentu i Rady Europy z dnia 17 maja 2006 
dotycz cej maszyn wraz ze zmian  dyrektywy 95/16/WE (w skrócie: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE).

Zastosowane normy zharmonizowane
–  EN ISO 12100:2011-03

Bezpiecze stwo maszyn – zasady ogólne – ocena i zmniejszenie ryzyka

Inne zastosowane normy i specy  kacje
–  Instrukcja VDI/BV-BS 6205:2012-04:

Haki transportowe i systemy transportowe dla betonowych elementów prefabrykowanych
Podstawy, wymiarowanie, zastosowanie

Osob  odpowiedzialn  za tworzenie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej jest
–  Herr Dipl.-Ing. Christoph Neef

Leitung Entwicklung Bautechnik, PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Memmingen, 05.12.2012

Dipl.-Ing. Matthias Kintscher  Dipl.-Ing. Christoph Neef
Geschäftsbereichsleiter Bautechnik  Leitung Entwicklung Bautechnik

Europejska Deklaracja Zgodno ci
wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,  za cznik II 1A
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