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Műszaki adatok

Szeghorgony FNa ii-H kampóval

Szeghorgony FNa ii-oE szemmel

cinkkel 
galvanizált 

acél

En
ge

dé
ly

Fúróátmérő Dübel hossz Min. furat-
mélység

Szem illetve 
kampó belső 

átmérő

Egységcsomag

d0 l h1   

Cikkszám ETA [mm] [mm] [mm] [Ø mm] [db]
Típus gvz

FNA II 6 x 25 H 044126  — 6 54 35 10 50
FNA II 6 x 25 OE 044127  ■ 6 54 35 10 50

Műszaki adatok

Gépi szerelőszerszám FNa s-sds

Gépi szerelőszerszám FNa s-sBo fúró-
szárra felhelyezhető (fúrószár Ø 6mm)

Kézi szerelőszerszám FNa s-H

Egységcsomag
Típus Cikkszám [db]

FNA S-SDS 061547  FNA II lapos fejjel
Optimális profi szerelőszerszám SDS-befogással - 
szériaszereléshez

1

FNA S-SBO 061548  FNA II lapos fejjel
Optimális, fúróra felhelyezhető szerszám – a könnyű, 
gyors szereléshez

1

FNA S-H 095990  FNA II M6
Beütőtüske 15 mm-es külső átmérővel az FNA II kézi 
szereléséhez, pl. szerelősínek rögzítésénél.

1

Repedéses vagy repedésmentes beton
Típus Tényleges rögzítési 

mélység
Min. építőanyag-

vastagság
Meghúzási nyomaték Megengedett terhelés Min. tengelytávolság Min.

peremtávolság
hef hmin Tinst Fperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm]

FNA II 6 x 25 25 80  - 1,4 40 40
FNA II 6 x 30 30 80  - 2,4 40 40
FNA II 6 x 25 M6 25 80 4,0 1,4 40 40
FNA II 6 x 30 M6 30 80 4,0 2,4 40 40
FNA II 6 x 30 M8 30 80 4,0 2,4 40 40
FNA II 6 x 25 OE 25 80  - 0,7 40 40

szeghorgony FNa ii
Egy dübelre megengedett legnagyobb terhelés1) 5) nem teherhordó rendszerek több ponton történő (redundáns) rögzítése esetén 
normálbetonban (C20/25) C50/604) -ig. Méretezésnél a teljes ETA - 06/0175 engedélyt figyelembe kell venni.

1) Az engedélyben szabályozott anyagoldali részleges biztonsági tényezőt valamint a teheroldali 
részleges biztonsági tényezőt  γL = 1,4 is tartalmazza.

2) Lehető legkisebb tengely- ill. peremtávolságok. Kisebb megengedett terhelések engedély szerint.

3) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre. Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok 
kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz 
tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély tartalmazza (dübelcsoportoknál).

4) Terhelések a C12/15 betonszilárdságnál, lásd engedély.
5) A rögzítési pont önálló dübelként vagy egy 2, illetve 4 dübelből álló csoportként értendő
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Repedéses vagy repedésmentes beton
Típus Tényleges rögzítési 

mélység
Min. építőanyag-

vastagság
Meghúzási nyomaték Megengedett terhelés Min. tengely-

távolság
Min.

peremtávolság
hef hmin Tinst Fperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm]

FNA II 6 x 30 A4 30 80  - 2,4 40 40
FNA II 6 x 30 M6 A4 30 80 4,0 2,4 40 40

szeghorgony FNa ii a4
Egy dübelre megengedett legnagyobb terhelés1) 5) nem teherhordó rendszerek több ponton történő (redundáns) rögzítése esetén 
normálbetonban (C20/25) C50/604) -ig. Méretezésnél a teljes ETA - 06/0175 engedélyt figyelembe kell venni.

1) Az engedélyben szabályozott anyagoldali részleges biztonsági tényezőt valamint a teheroldali 
részleges biztonsági tényezőt  γL = 1,4 is tartalmazza.

2) Lehető legkisebb tengely- ill. peremtávolságok. Kisebb megengedett terhelések engedély szerint.

3) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre. Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok 
kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz 
tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély tartalmazza (dübelcsoportoknál).

4) Terhelések a C12/15 betonszilárdságnál, lásd engedély.
5) A rögzítési pont önálló dübelként vagy egy 2, illetve 4 dübelből álló csoportként értendő

tERHELÉsEk

Repedéses vagy repedésmentes beton
Típus Tényleges rögzítési 

mélység
Min. építőanyag-

vastagság
Meghúzási nyomaték Megengedett terhelés Min. tengely-

távolság
Min.

peremtávolság
hef hmin Tinst Fperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm]
FNA II 6 x 30 C 30 80  - 2,4 40 40
FNA II 6 x 30 M6 C 30 80 4,0 2,4 40 40

szeghorgony FNa ii C
Egy dübelre megengedett legnagyobb terhelés1) 5) nem teherhordó rendszerek több ponton történő (redundáns) rögzítése esetén 
normálbetonban (C20/25) C50/604) -ig. Méretezésnél a teljes ETA - 06/0175 engedélyt figyelembe kell venni.

1) Az engedélyben szabályozott anyagoldali részleges biztonsági tényezőt valamint a teheroldali 
részleges biztonsági tényezőt  γL = 1,4 is tartalmazza.

2) Lehető legkisebb tengely- ill. peremtávolságok. Kisebb megengedett terhelések engedély szerint.

3) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre. Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok 
kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz 
tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély tartalmazza (dübelcsoportoknál).

4) Terhelések a C12/15 betonszilárdságnál, lásd engedély.
5) A rögzítési pont önálló dübelként vagy egy 2, illetve 4 dübelből álló csoportként értendő
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