
Datasheet

BPST - SPANNER VOOR BANDIJZER

De spanner voor bandijzer
BPST maakt het gebruik
van bandijzer op het werf
gemakkelijker.

ETA-10/0440

KENMERKEN

Grondstof

Gegalvaniseerd staal S250GD +Z275 volgens NF EN
10346

Voordelen

• Eenvoudig plaatsing en afstelling voor het
realiseren van windverbanden.

• Geen moeren noch bouten nodig.
• Na stabilisatie van structuur is het mogelijk om het

geheel aan te spannen.
• Geschikt voor geperforeerde bandijzers FP30, FP40

en FP60.

TOEPASSINGEN

toepassing

• Windverband van de spanten
• Houten skeletbouw…

BPST - Spanner voor bandijzer page
1/3

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2022-01-19 www.strongtie.nl

https://media.pim.strongtie.eu/gallery_pdf/e/eta100440-sst-roof-connectors-r5-2020.pdf
www.strongtie.nl


Datasheet

BPST - SPANNER VOOR BANDIJZER

TECHNISCHE GEGEVENS

Product dimensions

Product dimensions [mm]Referentie DB nr. A B t Adjustment range Qty/box
BPST 2142326 51 325-365 2 50 10

Product capacities

Characteristic capacities [kN]
Referentie R1.k

BPST 27.5

The values are whith all 6 pins in use and 2 bended
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BPST - SPANNER VOOR BANDIJZER

PLAATSING

Procedure

• Voeg de twee delen van de BPST samen door het insteken van ten minste 10 mm van de schroefdraad in het
vrouwelijke deel.

• De eindes van de bandijzers in de BPST-knijpers glijden en klikken om te sluiten.
• De 2 langere stuks op beide knijpers omplooien om zodoende de sluiting te verzekeren.
• De spanning regelen van het bandijzer door de BPST aan te schroeven op de draadstang.
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