
HDLM – Kotwa do najwyższych  
obciążeń - wersja ze śrubą 

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasy ≥ C20/25.

Zalety:
•   wysokie parametry zapewniające bezpieczeństwo zamocowania, 
•   prosty nie wymagający specjalistycznych narzędzi montaż,
•   jedna kotwa do betonu zarysowanego i niezarysowanego,
•   odporność ogniowa potwierdzona badaniami.

Parametry techniczne kotwy HDLM – wersja ze śrubą

*kotwy dostępne wyłącznie na zamówienie      

Materiał pręta kotwy:
Kotwy HDLM wykonane są ze stali zwykłej węglowej w klasie właściwości 
mechanicznych 8.8 wg. EN ISO 898-1 i pokryte warstwą ocynku o grubości 
nie mniejszej niż 5µm.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich     
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd.,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych obciążonych  
     dynamicznie (wibracje, wiatr),
•   podstawowa kotwa do mocowania wszelkiego typu konstrukcji    
     stalowych do podłoża betonowego zarówno w betonie zarysowanym   
     i niezarysowanym.
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Właściwości mechaniczne kotwy HDLM

Nośności zalecane kotew HDLM w betonie klasy C 20/25

Nośności ogniowe kotew HDLM w betonie zarysowanym i niezarysowanym klasy C 20/25

Schemat instalacji kotwy HDLM
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Sposób montażu kotwy HDLM
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HDPM – Kotwa do najwyższych  
obciążeń - wersja z nakrętką

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasy ≥ C20/25.

Zalety:
•   wysokie parametry zapewniające bezpieczeństwo zamocowania, 
•   prosty nie wymagający specjalistycznych narzędzi montaż,
•   jedna kotwa do betonu zarysowanego i niezarysowanego,
•   odporność ogniowa potwierdzona badaniami.

Parametry techniczne kotwy HDPM – wersja z nakrętką

*kotwy dostępne wyłącznie na zamówienie      

Materiał pręta kotwy:
Kotwy HDLM wykonane są ze stali zwykłej węglowej w klasie właściwości 
mechanicznych 8.8 wg. EN ISO 898-1 i pokryte warstwą ocynku o grubości 
nie mniejszej niż 5µm.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich               
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd.,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych obciążonych                   
     dynamicznie (wibracje, wiatr),
•   podstawowa kotwa do mocowania wszelkiego typu konstrukcji 
     stalowych do podłoża betonowego zarówno w betonie  
     zarysowanym i niezarysowanym.
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Właściwości mechaniczne kotwy HDPM

Nośności zalecane kotew HDPM w betonie klasy C 20/25

Nośności ogniowe kotew HDPM w betonie zarysowanym i niezarysowanym klasy C 20/25

Schemat instalacji kotwy HDPM

Sposób montażu kotwy HDPM
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HDF – Kotwa do najwyższych obciążeń 
- wersja z łbem soczewkowo-płaskim

Materiał podłoża:
Beton zarysowany i niezarysowany klasy ≥ C20/25.

Zalety:
•   wysokie parametry zapewniające bezpieczeństwo zamocowania, 
•   prosty nie wymagający specjalistycznych narzędzi montaż,
•   jedna kotwa do betonu zarysowanego i niezarysowanego,
•   odporność ogniowa potwierdzona badaniami.

*kotwy dostępne wyłącznie na zamówienie      

Materiał pręta kotwy:
Kotwy HDF wykonane są ze stali zwykłej węglowej w klasie właściwości 
mechanicznych 8.8 wg. EN ISO 898-1 i pokryte warstwą ocynku o grubości 
nie mniejszej niż 5µm.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich               
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd.,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych obciążonych                   
     dynamicznie (wibracje, wiatr),
•   podstawowa kotwa do mocowania wszelkiego typu konstrukcji 
     stalowych do podłoża betonowego zarówno w betonie  
     zarysowanym i niezarysowanym.

Właściwości mechaniczne kotwy HDF

Nośności zalecane kotwy HDF w betonie klasy C 20/25
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Nośności ogniowe kotwy HDF w betonie zarysowanym i niezarysowanym klasy C 20/25

Schemat instalacji kotwy HDF

Sposób montażu kotwy HDF
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HDPM SS – Kotwa do najwyższych  
obciążeń - wersja nierdzewna z nakrętką

Materiał podłoża:
Beton niezarysowany klasy ≥ C20/25.

Zalety:
•   wysokie parametry zapewniające bezpieczeństwo zamocowania, 
•   prosty nie wymagający specjalistycznych narzędzi montaż,
•   odporność na korozję – stal nierdzewna kwasoodporna.

Parametry techniczne kotwy HDPM SS

*kotwy dostępne wyłącznie na zamówienie      

Materiał pręta kotwy:
Kotwy HDPM SS wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  
gatunku 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578 (A4-70) EN10088.

Zastosowania:
•   kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich               
     obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd.,
•   zamocowania elementów konstrukcyjnych obciążonych                   
     dynamicznie (wibracje, wiatr),
•   podstawowa kotwa do mocowania wszelkiego typu konstrukcji 
     stalowych do podłoża betonowego.

Właściwości mechaniczne kotwy HDPM SS
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Schemat instalacji kotwy HDPM SS

Sposób montażu kotwy HDPM SS

Nośności zalecane kotew HDPM SS w betonie niezarysowanym klasy C 20/25
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