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GEGOTEN HIJSLUSSEN - TIL 

 
Gegoten hijslussen zijn het meest economische hefsysteem. Ze vereisen relatief grote randafstanden. Houd rekening met de 
blootstelling van staaldraadlussen na de installatie van het betonelement. Zodra het element in de definitieve positie is 
gepositioneerd, kunnen de uitstekende lussen indien nodig worden afgesneden, maar de afgesneden uiteinden moeten wel 
tegen corrosie worden beschermd om roest te voorkomen. De staalkabel is geschikter voor het vormen van een ingegoten lus, 
omdat deze flexibel is en de hijslus van wapeningsstaaf onderhevig is aan vermoeidheid, vooral als deze wordt gebogen tijdens 
hijsen onder een hoek. De minimale afmetingen voor installatie in gewapend beton zijn aangegeven in onderstaande tabel. Bij 
acuut hijsen onder een hoek kan extra laterale wapening nodig zijn. Gegoten hijslussen zijn gemaakt van hoogwaardig 
staaldraad AISI 1010 (W 1.1121), gesmeed in een beslagring van AlMg1.8, met in het midden een bevestigingsstrip met een 
identificatieplaatje, die tijdens het gieten niet van de ring mag glijden en zichtbaar moet blijven. Elke hijslus is voorzien van een 
label met de toelaatbare belasting en het codenummer van de test. Gegoten hijslussen zijn verzinkt ter bescherming tegen 
corrosie. Deze hefsystemen zijn geschikt voor gebruik met één enkele cyclus van productie tot uiteindelijke installatie. Ze zijn 
niet geschikt voor meerdere toepassingen. Om de juiste maat bij het hijsen te kiezen, is het belangrijk om rekening te houden 
met de hijshoek, de kraanfactor en de hechting aan de bekisting.  
Gegoten hijslussen moeten worden geïnstalleerd in de richting van de verwachte belasting. Ze moeten worden opgehangen 
aan steunen die aan de bekisting zijn bevestigd, zodat 2/3 van de lus wordt ingegoten en 1/3 van de lus bloot blijft liggen. De 
lussen moeten aan de wapeningskooi worden bevestigd om beweging tijdens het betonstorten te voorkomen. Vermijd het 
buigen van de staalkabel tijdens de opslag van het prefab-element. Zichtbare lussen kunnen aan standaard kraanhaken worden 
bevestigd, maar de krommingsstraal van de kraanhaak moet minstens gelijk zijn aan de diameter van de staalkabel. Het is 
belangrijk om te controleren of de staalkabel in goede staat is, zonder gebroken, verbrijzelde of ontrafelde draad. Ook niet 
gebruiken als er knikken in de lus zitten of als de staalkabel is verroest! Gegoten hijslussen met tekenen van beschadiging 
mogen niet worden gebruikt. 
 

 
 

 

TIL Productnr. 

Totale lengte Afmetingen staalkabel 
Gewicht 

Belastinggroep 

L d L fcu> 30 MPa 

[mm] [mm] [mm] [kg/pc] [t] 

TIL-008-210 44812 210 6 540 0,12 0,8 

TIL-012-225 44813 225 7 570 0,16 1,2 

TIL-016-235 44814 235 8 615 0,22 1,6 

TIL-020-275 44815 275 9 690 0,32 2,0 

TIL-025-315 44816 315 10 780 0,44 2,5 

TIL-040-340 44817 340 12 860 0,69 4,0 

TIL-052-360 43599 360 14 1010 0,99 5,2 

TIL-063-390 43600 390 16 1100 1,41 6,3 

TIL-080-440 43601 440 18 1250 2,08 8,0 

TIL-100-525 44818 525 20 1350 3,01 10,0 

TIL-125-570 43602 570 22 1500 3,90 12,5 

TIL-160-615 44819 615 26 1650 6,05 16,0 

TIL-200-730 44820 730 28 1900 8,00 20,0 

TIL-250-800 44821 800 32 2000 11,28 25,0 

TIL-320-770 46961 770 36 2225 13,40 32,0 

TIL-370-950 46962 950 36 2500 15,90 37,0 

TIL-470-1100 46963 1100 44 3000 28,20 47,0 

TIL-520-1200 47324 1200 44 3350 31,05 52,0 

 


