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Hünnebeck-elementspindler er specielt konstruere-
de til hurtig og nøjagtig montage af betonelementer, 
hvad  enten det er filigran eller massive beton-
elementer. Elementspindlerne fastgøres nemt i et    
klikbeslag, der kan formonteres på betonelemen-
terne, mens disse ligger på transportbilen. Herved 
frigøres kranen hurtigere ved afsætningen, og der 
kan derfor monteres flere elementer pr. dag end ved 
brug af elementstøtter med traditionelle vippebeslag. 
 
Alle Hünnebeck-elementspindler er teleskopiske og 
har skjult højre/venstre gevind. Derved beskyttes 
gevindet mod tilsmudsning. Den glatte del af gevind-
stykket renses automatisk pga. styrebøsningen med 
afstødermuffe. 
 
Alle dele er enten galvaniserede eller af aluminium.   
 

 
 

I denne brugervejledning findes de vigtigste informa-
tioner om montage og brug af Hünnebeck-
elementspindler inklusive vigtige anvisninger på en 
sikker og effektiv håndtering, så man får det fulde 
udbytte af elementspindler tekniske fordele.         
Brugervejledningen er et godt opslagshæfte til brug 
ved planlægning og bestilling af de til opgaven bedst 
egnede elementspindler. Brugervejledningen inde-
holder også skemaer med de tilladelige belastninger.   
 

Elementspindel...   

= Skråspindel 
= Skråstag 
= Blådreng 
= Elementstøtte   
 

        Vigtig information!   
 

I brugervejledningen er advarsler anført med en.       
Undlades det at følge anvisningerne, kan det med-
føre alvorlige uheld med person- og materielskader. 
 
  

Signaturforklaringer:     

2.0 Produktbeskrivelse 

2.1 Indledning 

         Kontrol:   
 

omhandler arbejdsprocedurer, som skal kontrolleres 
- enten visuelt eller som specielt angivet. 

I denne montage- og arbejdsvejledning findes infor-
mationer om forskriftsmæssig brug og anvendelse 
af de beskrevne og illustrerede produkter. Disse 
vejledninger skal følges nøje. 
Anvisningerne er vejledende for en standardmæs-
sig sikker brug af Hünnebeck-elementspindler.  
Hvis vejledningen på grund af projektspecifikke  
forhold fraviges, skal der udføres en særskilt    
montageplan på baggrund af en sikkerhedsvurde-
ring  og en statisk beregning. Ved brug af vores 
produkter skal alle gældende sikkerhedsforskrifter 
og –regler vedrørende montage af betonelementer 
overholdes.  
 
Der henvises i øvrigt til Branchevejledning for       
montage af betonelementer (kan hentes på vores 
hjemmeside www.huennebeck.dk samt Arbejds-
tilsynets gældende regler for arbejdssikkerhed og 
faldsikring. 
 
Der må kun bruges fejlfri originaldele fra             
Hünnebeck. Alle dele skal derfor før brugen visuelt 
kontrolleres for oprindelse og skader. Beskadigede 
enkeltdele skal udskiftes. Som reservedele må kun 
bruges originaldele fra Hünnebeck Danmark  A/S. 
Det kan være farligt at blande vore systemer sam-
men med andre producenters systemer. Sådanne 
kombinationer kræver en særskilt godkendelse. 
 
Illustrationerne i afsnit 5.0 Anvendelse er, for at       
tydeliggøre dem, vist på en sådan måde, at detal-
jerne ikke alle er sikkerhedsmæssigt fuldt korrekte. 
 
Hünnebeck Danmark A/S forbeholder sig ret til  
ændringer som følge af produktudvikling. 
 
Den nyeste udgave af brugervejledningen kan altid  
hentes på hjemmesiden www.huennebeck.dk eller    
rekvireres i en af vore afdelinger. 

2.2 Sikkerhedsanvisninger 

        Vigtig information!   
 

omhandler arbejdsgange, der skal udføres med   
særlig omtanke, for at sikre en korrekt montage af 
elementspindlerne. Undlades dette kan det medføre 
person- og materielskade. Disse anvisninger skal 
absolut følges af sikkerhedsmæssige hensyn. 
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3.0 Enkeltdele 
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Elementspindler 

   karakteristisk last  
                     1.5 x 1.1       
NB! Tilladelig last = 

Betegnelse                                                                                  Varenr.             Vægt kg/stk. 

Alle elementspindlerne er teleskoperbare og 
Meget lette. Elementspindlerne bruges til 
opretning af etagehøje betonelementer under  
Montagen. Finjustering sker legende let med 
De indbyggede letløbende spindelstykker 
med skjult gevind. 

Elementspindel P330 

Elementspindel K440 (K460) 

Elementspindel K600 

Elementspindel K760 

Elementspindel Alu10 

Elementspindel Super 10 

Boltes på vægelementet eller prefabsøjle 
og elementspindlen klikkes fast. 
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4.0 Vigtig information 
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4.0 Vigtig information 
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4.0 Vigtig information 



5.0 Anvendelse 

Elementspindler 
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Fastgørelse på stående betonelement 

Klikbeslag sikrer elementspindlen 

betonelement betonelement 

klikbeslag 
klikbeslag 

klinke 
Kontrol 

dorn 

Elementspindel 

Vigtig information! 
Klikbeslagets klinke låser korrekt, når  
klinkens røde markeringsfarve ikke er  

Vigtig information! 
Dornen må ikke fjernes!!! 
Ved demontage skal klinken blot 
løftes. 

Vigtig information! 
Klikbeslag og Vippebeslag K må    
sammen med elementspindlerne kun 
anvendes på lodrette vægge! 

Alternativ fastgørelse ved montage med  
Vippebeslag K  

Vippebeslag K med  
elementspindel  

fjedersplit 

bolt 

Vippebeslag K med  
elementspindel 

Elementspindel 

Elementspindel 



6.0 Statik 
Topgafler 

Fodplader              Elementspindel P 330 
   (Fodplade = topplade) 

Elementspindel K 440 (K460) 
Elementspindel K 600 
Elementspindel K 760 

Elementspindel Alu 10, Elementspindel Super 10 

Elementspindler 
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 Elementspindel K 440 (K460)        Elementspindel Alu10   Elementspindel Super10   
 

Elementspindel K 600   
 

Elementspindel K 760 



6.0 Statik 

 

 

Elementspindel P 330   
 

Varenr.: 363 080                                                           
 

Vægt: 13,7 kg                                              Belastningsdiagram                               
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Længde i m  

Belastning på bolt og insert ved forskellige vinkler. 
UH = Omregningsfaktor horisontalt 
UV = Omregningsfaktor vertikalt 
Z   = Kraft i elementspindel [kN] 

 
 

NB! 
Till. last i kN (=karakteristisk lasteevne/ 1.1 x 1.5) 
        Spindelbelastninger skal være karakteristiske. 

Vinkel 

Insert H 

Insert V 

NB! 
Beslagene er dimensionerede for bøjning af plade. 
Reaktioner på beslag (såkaldt kobenseffekt) er indeholdt i U-værdier. 

Elementspindler 

 

Beregningseksempel: 
 
Ved en udtrækningslængde på 2,9 m er den till. last 13,0 kN. 
Ved en vinkel på 50o fås følgende laster i bolt og insert: 
 
F Insert H : Z x UH  =  13,0 kN x 0,64  =   8,32 kN 
 
F Insert V : Z x UV  =  13,0 kN x 1,00  =  13,00 kN 
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 Element- Insert-  Vinkel 45o   Vinkel 60o 
højde  højde *)       Støtte-      Afstand          Støtte-    Afstand 
(H)  (H*2/3)     l  længde      til væg      længde    til væg 

Vigtig information!  
 

*) Skal afstemmes med betonelementleverandøren eller findes i projekt-tegningerne. 
Længdeberegningen tager ikke hensyn til de forekommende laster.  
De skal beregnes separat. 

Afstand til væg 

Spindellængde 
Insert- 
højde 

Beton- 
element- 
højde 
(H) 

Spindellængde 
Insert- 
højde 

Beton- 
element- 
højde 
(H) 

Afstand  
til væg 

Elementspindler 
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Elementspindel [m]  (fra dorn til dorn) 



6.0 Statik 
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Længde i m  
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Længde i m  
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Længde i m  

Elementstøtte K 600  
Varenr.: 361 705   
Vægt: 35,8 kg  

Elementspindel K 760   
Varenr.: 361 715  
Vægt: 51,3 kg  

 Elementspindel K 440 (K460)  
Varenr.: 361 720   
  

Vægt: 23,4 kg                     Belastningsdiagrammer   

NB!  Till. last i kN (=karakteristisk lasteevne/ 1.1 x 1.5) 
        Spindelbelastninger skal være karakteristiske. 

Elementspindler 
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Beregningseksempel på side 10!  

 
Omregningsfaktorer (UH og UV) til beregning af træklasten Z på elementspindlerne K440 (K460), 
K600 og K760. 

Vinkel 

 

Gl. udførelse    Udførelse fra august 2006    

Insert H 

Insert V 

 Insert H 

 Insert H 

Vinkel 

Gl. udførelse   Udførelse fra august 2006    

NB! 
Beslagene er dimensionerede for bøjning af plade. 
Reaktioner på beslag (såkaldt kobenseffekt) er indeholdt i U-værdier. 
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6.0 Statik 

Elementspindel Alu10 
Varenr.: 361 721 
Vægt: 81,9 kg   

Ti
ll.
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st

 i 
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Belastningsdiagrammer 

NB!  Till. last i kN (=karakteristisk lasteevne/ 1.1 x 1.5) 
        Spindelbelastninger skal være karakteristiske. 

Elementspindel Super10 
Varenr.: 361 722 
Vægt: 82,6 kg  

 Længde i m  

 

Ti
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 Længde i m  

Omregningsfaktorer (UH og UV) til beregning af træklasten Z  [kN] i bolt og insert på        
elementspindlerne Alu10 og Super10. 

 Gl. udførelse 

Insert V 

Insert H 

Insert V 

Insert H 

Insert V 

Gl. udførelse 

Vinkel Vinkel 

 Udførelse fra august 2006  

 Udførelse fra august 2006  

Elementspindler 
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 Udførelse fra august 2006  Gl. udførelse 

Omregningsfaktorer (UH og UV) til beregning af træklasten Z  [kN] i bolt og insert ved brug af      
klikbeslag. 

Gl. udførelse 
Udførelse fra august 2006  

Insert H 

Insert V  

Insert 

Insert V 

Vinkel Vin-

Vigtig information! 
Klikbeslag og Vippebeslag K må sammen med element-
spindlerne kun anvendes på lodrette vægge! 

Omregningsfaktorer (UH og UV) til beregning af træklasten Z  [kN] i bolt og insert ved 
brug af Vippebeslag K. 

Udførelse fra august 2006  

Vinkel 

 
Beregningseksempel på side 10!  
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Elementspindler 

 Insert H 

 Insert V 
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Harsco Infrastructure Danmark A/S
Hovedkontor / Head Office:
Vassingerødvej 25
DK-3540 Lynge
Denmark

Telefon: +45 70 13 31 00
Telefax: +45 70 13 31 13
info@huennebeck.dk
www.huennebeck.dk

Afdeling / Branch Office:
Irlandsvej 2
DK-8450 Hammel
Denmark
Telefon: +45 70 13 31 00
Telefax: +45 86 96 07 50


