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Transportanker
Met een beweegbaar deel en 
aanslag t.b.v. hijsmiddelen.

In combinatie met de ASSY® 4 COMBI 
T TRANSPORTANKERSCHROEF is er 
een gutachtliche Stellungnahme 
beschikbaar.

Staal, geelgechromateerd (A2C).

Functie en toepassing:

• In combinatie met de ASSY® Kombi 3.0
schroef ideaal voor het transporteren van
houten bouwdelen.

• In belaste situatie kunt u ook tal van bewe-
gingen maken zoals draaien, kantelen en
zwenkbewegingen.

• Het transportanker maakt het mogelijk om
op een betrouwbare en eenvoudige manier
houtconstructies van verschillende vormen te
hijsen.

• Gutachtliche Stellungnahme is beschikbaar.
In dit rapport staat hoe het transportanker in
combinatie met de ASSY® Kombi 3.0 schroef
kan worden ingezet. U kunt dit document
downloaden op www.wurth.nl/mijnWurth/
zulassungen.htm

• Het transportanker is conform de machine
richtlijnen (89/392/EWG) i.d.f. 93/44/EWG.

Waarschuwing
• Minstens een keer per jaar dient het

transportanker door een deskundige
in het bedrijf gecontroleerd te
worden. Dit door de persoon die
verantwoordelijk is voor veiligheid
en of hijsmiddelen. Naast zichtbare
beschadigingen is het van groot
belang de sleuf te meten waar de
ASSY® Kombi 3.0 schroef in komt.

• Veranderingen en reparaties aan het
transportanker, in het bijzonder de
lasnaden, zijn NIET TOEGESTAAN.

• Uit veiligheidsoverwegingen mag
de schroef slechts eenmaal gebruikt
worden.

De draagkracht van het transportanker in combinatie met de ASSY® Kombi 
3.0 schroef is aantoonbaar door middel van het Prüfbericht/Gutachtliche 
Stellungnahme.

Verzinking: diepte 3 cm / Ø 70 mm

Voor de maat "h" is 13 mm de
maximaal toegestane maat als
deze wordt overschreden mag het
anker niet meer worden gebruikt.

Schroef: ASSY® Kombi 3.0 Ø 12 mm,  
art.nr. 0184 212 ...
Aanbevolen: 0184 212 181, totale lengte 
180 mm, schroefdraadlengte 145 mm.

Belasting
tonnen

Gewicht
kg

a 
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

h 
mm

Art.nr. VE/st.

1,0–1,3 0,7 12 165 130 30 40 5 13 0184 000 13 2

Met een beweegbaar deel en aanslag 
t.b.v. hijsmiddelen
In combinatie met de ASSY® 4 
COMBI T transportankerschroef is 
er een gutachtliche Stellungnahme 
beschikbaar

Staal, blauw verzinkt (A3K)

Functie en toepassing:
•  In combinatie met de ASSY® 4 COMBI 

T transportankerschroef ideaal voor het 
transporteren van houten bouwdelen.

•  In belaste situatie kunt u ook tal van 
bewegingen maken zoals draaien, kantelen en 
zwenkbewegingen.

•  Het transportanker maakt het mogelijk om 
op een betrouwbare en eenvoudige manier 
houtconstructies van verschillende vormen te 
hijsen.

•  Gutachtliche Stellungnahme is beschikbaar. 
In dit rapport staat hoe het transportanker 
in combinatie met de ASSY® 4 COMBI T 
transportankerschroef kan worden ingezet.  
U kunt dit document downloaden op  
www.wurth.nl/assy onder het kopje: 
Goedkeuringen Assy

•  Het transportanker is conform de machine 
richtlijnen (89/392/EWG) i.d.f. 93/44/EWG.

Waarschuwing:
•  Minstens een keer per jaar dient het 

transportanker door een deskundige in het 
bedrijf gecontroleerd te worden. Dit door 
de persoon die verantwoordelijk is voor 
veiligheid en of hijsmiddelen. Naast zichtbare 
beschadigingen is het van groot belang de 
sleuf te meten waar de ASSY® 4 COMBI T 
transportankerschroef in komt.

•  Veranderingen en reparaties aan het 
transportanker, in het bijzonder de lasnaden, 
zijn NIET TOEGESTAAN.

•  Uit veiligheidsoverwegingen mag de schroef 
slechts eenmaal gebruikt worden.
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Transportanker
Met een beweegbaar deel en 
aanslag t.b.v. hijsmiddelen.

In combinatie met de ASSY® 4 COMBI 
T TRANSPORTANKERSCHROEF is er 
een gutachtliche Stellungnahme 
beschikbaar.

Staal, geelgechromateerd (A2C).

Functie en toepassing:

• In combinatie met de ASSY® Kombi 3.0
schroef ideaal voor het transporteren van
houten bouwdelen.

• In belaste situatie kunt u ook tal van bewe-
gingen maken zoals draaien, kantelen en
zwenkbewegingen.

• Het transportanker maakt het mogelijk om
op een betrouwbare en eenvoudige manier
houtconstructies van verschillende vormen te
hijsen.

• Gutachtliche Stellungnahme is beschikbaar.
In dit rapport staat hoe het transportanker in
combinatie met de ASSY® Kombi 3.0 schroef
kan worden ingezet. U kunt dit document
downloaden op www.wurth.nl/mijnWurth/
zulassungen.htm

• Het transportanker is conform de machine
richtlijnen (89/392/EWG) i.d.f. 93/44/EWG.

Waarschuwing
• Minstens een keer per jaar dient het

transportanker door een deskundige
in het bedrijf gecontroleerd te
worden. Dit door de persoon die
verantwoordelijk is voor veiligheid
en of hijsmiddelen. Naast zichtbare
beschadigingen is het van groot
belang de sleuf te meten waar de
ASSY® Kombi 3.0 schroef in komt.

• Veranderingen en reparaties aan het
transportanker, in het bijzonder de
lasnaden, zijn NIET TOEGESTAAN.

• Uit veiligheidsoverwegingen mag
de schroef slechts eenmaal gebruikt
worden.

De draagkracht van het transportanker in combinatie met de ASSY® Kombi 
3.0 schroef is aantoonbaar door middel van het Prüfbericht/Gutachtliche 
Stellungnahme.

Verzinking: diepte 3 cm / Ø 70 mm

Voor de maat "h" is 13 mm de 
maximaal toegestane maat als 
deze wordt overschreden mag het 
anker niet meer worden gebruikt.

Schroef: ASSY® Kombi 3.0 Ø 12 mm,  
art.nr. 0184 212 ...
Aanbevolen: 0184 212 181, totale lengte 
180 mm, schroefdraadlengte 145 mm.

Belasting
tonnen

Gewicht
kg

a 
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

h 
mm

Art.nr. VE/st.

1,0–1,3 0,7 12 165 130 30 40 5 13 0184 000 13 2

Schroef: ASSY® 4 COMBI T 
transportankerschroef Art.nr. 0158 712 ...
Aanbevolen: 0158 712 181
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Transportanker
Met een beweegbaar deel en 
aanslag t.b.v. hijsmiddelen.

In combinatie met de ASSY® 4 COMBI 
T TRANSPORTANKERSCHROEF is er 
een gutachtliche Stellungnahme 
beschikbaar.

Staal, geelgechromateerd (A2C).

Functie en toepassing:

• In combinatie met de ASSY® Kombi 3.0
schroef ideaal voor het transporteren van
houten bouwdelen.

• In belaste situatie kunt u ook tal van bewe-
gingen maken zoals draaien, kantelen en
zwenkbewegingen.

• Het transportanker maakt het mogelijk om
op een betrouwbare en eenvoudige manier
houtconstructies van verschillende vormen te
hijsen.

• Gutachtliche Stellungnahme is beschikbaar.
In dit rapport staat hoe het transportanker in
combinatie met de ASSY® Kombi 3.0 schroef
kan worden ingezet. U kunt dit document
downloaden op www.wurth.nl/mijnWurth/
zulassungen.htm

• Het transportanker is conform de machine
richtlijnen (89/392/EWG) i.d.f. 93/44/EWG.

Waarschuwing
• Minstens een keer per jaar dient het

transportanker door een deskundige
in het bedrijf gecontroleerd te
worden. Dit door de persoon die
verantwoordelijk is voor veiligheid
en of hijsmiddelen. Naast zichtbare
beschadigingen is het van groot
belang de sleuf te meten waar de
ASSY® Kombi 3.0 schroef in komt.

• Veranderingen en reparaties aan het
transportanker, in het bijzonder de
lasnaden, zijn NIET TOEGESTAAN.

• Uit veiligheidsoverwegingen mag
de schroef slechts eenmaal gebruikt
worden.

De draagkracht van het transportanker in combinatie met de ASSY® Kombi 
3.0 schroef is aantoonbaar door middel van het Prüfbericht/Gutachtliche 
Stellungnahme.

Verzinking: diepte 3 cm / Ø 70 mm

Voor de maat "h" is 13 mm de
maximaal toegestane maat als
deze wordt overschreden mag het
anker niet meer worden gebruikt.

Schroef: ASSY® Kombi 3.0 Ø 12 mm,  
art.nr. 0184 212 ...
Aanbevolen: 0184 212 181, totale lengte 
180 mm, schroefdraadlengte 145 mm.

Belasting  
tonnen

Gewicht 
kg

a 
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

h 
mm

Art.nr. VE/st.

1,0–1,3 0,7 12 165 130 30 40 5 13 0184 000 13 2
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Transportanker
Met een beweegbaar deel en 
aanslag t.b.v. hijsmiddelen.

In combinatie met de ASSY® 4 COMBI 
T TRANSPORTANKERSCHROEF is er 
een gutachtliche Stellungnahme 
beschikbaar.

Staal, geelgechromateerd (A2C).

Functie en toepassing:

• In combinatie met de ASSY® Kombi 3.0
schroef ideaal voor het transporteren van
houten bouwdelen.

• In belaste situatie kunt u ook tal van bewe-
gingen maken zoals draaien, kantelen en
zwenkbewegingen.

• Het transportanker maakt het mogelijk om
op een betrouwbare en eenvoudige manier
houtconstructies van verschillende vormen te
hijsen.

• Gutachtliche Stellungnahme is beschikbaar.
In dit rapport staat hoe het transportanker in
combinatie met de ASSY® Kombi 3.0 schroef
kan worden ingezet. U kunt dit document
downloaden op www.wurth.nl/mijnWurth/
zulassungen.htm

• Het transportanker is conform de machine
richtlijnen (89/392/EWG) i.d.f. 93/44/EWG.

Waarschuwing
• Minstens een keer per jaar dient het

transportanker door een deskundige
in het bedrijf gecontroleerd te
worden. Dit door de persoon die
verantwoordelijk is voor veiligheid
en of hijsmiddelen. Naast zichtbare
beschadigingen is het van groot
belang de sleuf te meten waar de
ASSY® Kombi 3.0 schroef in komt.

• Veranderingen en reparaties aan het
transportanker, in het bijzonder de
lasnaden, zijn NIET TOEGESTAAN.

• Uit veiligheidsoverwegingen mag
de schroef slechts eenmaal gebruikt
worden.

De draagkracht van het transportanker in combinatie met de ASSY® Kombi 
3.0 schroef is aantoonbaar door middel van het Prüfbericht/Gutachtliche 
Stellungnahme.

Verzinking: diepte 3 cm / Ø 70 mm

Voor de maat "h" is 13 mm de
maximaal toegestane maat als
deze wordt overschreden mag het
anker niet meer worden gebruikt.

Schroef: ASSY® Kombi 3.0 Ø 12 mm,  
art.nr. 0184 212 ...
Aanbevolen: 0184 212 181, totale lengte 
180 mm, schroefdraadlengte 145 mm.

Belasting
tonnen

Gewicht
kg

a 
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

h 
mm

Art.nr. VE/st.

1,0–1,3 0,7 12 165 130 30 40 5 13 0184 000 13 2

De draagkracht van het transportanker in combinatie met de ASSY® 4 COMBI 
T transportankerschroef is aantoonbaar door middel van het Prüfbericht/
Gutachtliche Stellungnahme.



ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef
Met zeskantkop en geïntegreerde RW-aandrijving. 
Speciale schroef voor zwaarder timmerwerk en houten 
bouwconstructies.

Nominale 
diameter (d)

Lengte (l) Schroef- 
draadlengte 
(lg)

Kophoogte 
(k)

Art.nr. VE/ 
st.

10 mm 90 mm 60 mm 5 mm 0158 710 91 50
10 mm 180 mm 145 mm 5 mm 0158 710 181 50
12 mm 120 mm 100 mm 5,5 mm 0158 712 121 50
12 mm 160 mm 145 mm 5,5 mm 0158 712 161 50
12 mm 180 mm 145 mm 5,5 mm 0158 712 181 50

Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Materiaal: Gehard staal, blauw verzinkt

Toepassingsgebied
Elementbouw, Prefab, dakconstructie, tuinhout, pergola‘s, serres, trappenbouw, speeltoestellen,
balkenbevestiging.

Handleiding
Houd altijd rekening met de specificaties die worden vermeld in de rapporten van de deskundigen in 
combinatie met ETA-11/0190 en de relevante nationale voorschriften.

Toepassingen
• Axiale kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel
• Schuine kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel
•  Schuine kracht in paneeloppervlak met precisie gefreesde uitsparing  

(d x t, 70 x 30 mm)

De draad van de schroef moet volledig zijn verankerd in het houten oppervlak zonder de component te 
belemmeren.

Wanneer de schroef in de smalle rand van een triplexplaat moet worden gedraaid, schroeft u hem 
in het midden van een laag vast. Een dwarssteun moet ook haaks op het paneeloppervlak worden 
vastgemaakt rondom de schroefbevestigingen met ASSY plus voldraadschroeven.

Bij dynamische belasting moet rekening worden gehouden met de transportkrachten die op het 
transport ankersysteem worden uitgeoefend in de vorm van trilling coëfficiënten

Voor meer technische informatie:
- Technische gegevensblad (met o.a. minimale randafstanden)
- Draaglasttabellen



Boor-/schroefmachine  
BS 13-SEC POWER

Art.nr. 0702 315 2
VE/st. 1

Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Bijbehorende Artikelen

Toepassingen

Dopsleutel 5/16 inch

Sleutelwijdte: 17mm

Slangenboor  
LONGLIFE & SPEED

Forstnerboor Longlife & Speed RW® 40 bit (25 mm)

RW® 40 bit (50 mm)

RW® 40 bit (120 mm)

Art.nr. 0614 176 833
VE/st. 1

6x165mm 
Art.nr. 0650 770 616
6x250mm 
Art.nr. 0650 770 625
8x165mm 
Art.nr. 0650 770 816
8x250mm 
Art.nr. 0650 770 825
VE/st. 1

Art.nr. 0650 990 700
VE/st. 1

Art.nr. 061470 40
VE/st. 10

Art.nr. 061471 40
VE/st. 10

Art.nr. 061472 40
VE/st. 10



Uitgave van 
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73–629 19 11
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info@wurth.nl
www.wurth.nl
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