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HIJSBAND - THS1 

 
De hijsbanden kunnen worden gebruikt met alle soorten ankers en draadhulzen. Ze zijn geschikt voor de meeste hijssituaties, in 
het bijzonder voor werkzaamheden op de bouwplaats. Ze kunnen worden hergebruikt, maar alleen na inspectie. Als ze worden 
opgeslagen voor hergebruik, moeten ze om de zes maanden worden geïnspecteerd en elk jaar opnieuw worden getest. Deze 
hefsystemen worden niet aanbevolen voor intensief hergebruik.  
De hijsband met schroefdraad mag alleen aan het betonelement worden bevestigd en pas worden gebruikt nadat de 
betonsterkte 15MPa heeft bereikt. 

  

 

THS1-M Productnr. 

Schroefd
raad THS1-Rd Productnr. 

Schroefdr
aad 

Belastingg
roep 

Axiale 
belasting 

L d l1 
Draadle

ngte 

M Rd [t] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

THS1-M12 45890 12 THS1-Rd12 46378 12 1,3 13 310 8 20 700 

THS1-M16 45891 16 THS1-Rd16 46379 16 2,5 25 345 9 20 790 

THS1-M20 45892 20 THS1-Rd20 46380 20 4,0 40 410 12 25 950 

THS1-M24 45893 24 THS1-Rd24 46381 24 5,0 50 435 14 30 1035 

THS1-M30 45894 30 THS1-Rd30 46382 30 7,5 75 490 16 37 1130 

THS1-M36 46339 36 THS1-Rd36 46383 36 10,0 100 570 18 44 1310 

THS1-M42 46340 42 THS1-Rd42 46384 42 12,5 125 650 20 51 1480 

THS1-M52 46341 52 THS1-Rd52 46385 52 15,0 150 760 26 62 1765 

 
De hijsband met schroefdraad is gemaakt van hoogwaardig staaldraad AISI 1010 (W 1.1121), geklonken in een beslagring van 
AlMg1.8, en een stalen bout van hoogwaardig staal. De band is verzinkt voor bescherming tegen corrosie. Elk hefsysteem 
wordt individueel getest op 3 keer de werklast en wordt geleverd met een eigen uniek certificaat. Elke hijslus met schroefdraad 
is voorzien van een label waarop de toelaatbare belasting, het type schroefdraad en het codenummer van de test op staat. Voor 
gebruik dient u te controleren of de draden in goede staat zijn. Gebruik de draadkabel niet als deze gebogen, geplet of geknikt 
is of als de buitenste laag loskomt. Gooi de draad weg als deze verroest is. Zorg ervoor dat vóór het hijsen de draad volledig tot 
onderin de huls zit. Het is toegestaan om één slag terug te draaien om er zeker van te zijn dat de draad correct is uitgelijnd voor 
het hijsen. 

  
Optimale overdracht van de belasting is gewaarborgd als de 

oogbout in de lastrichting is georiënteerd. 
Diagonale of dwarskrachtbelasting is in dit geval niet 

toegestaan. 
 


