
Celsa præfabrikeret 
armering til sekantpæle



Boring af sekantpælevægge
Sekantpælevægge er meget velegnede i byggerier, hvor der skal etableres en 
byggegrube meget tæt på eksisterende bygninger.

Sekantpæle kan også anvendes, når det ikke er muligt at udføre presset spuns f.eks. hvor jordbunden udgør stærk moræneler eller 
kalk. Ved boring sekantpæle undgås rystelser, som kan være ødelæggende for omkringliggende bygninger, samt generende støj for 
omgivelserne. Sekantvægge kan bores med sneglebor og foringsrør, hvis retning guides gennem en boreledevæg. Pælene kan bores 
med overlap, som afhænger af pælenes dimension og krav til tæthed af konstruktionen.

Celsa Dualpro Sekant-søjlesvejser
Celsa Dualpro svejseteknologi, sikrer et større styrke og 
stivhed i den svejste armeringkurv. Dette sker ved speciel 
dobbeltsvejseteknologi, som giver dobbelt styrke og forbedrer 
stivheden Derudover er der muligheden for individuel variabel 
spiralafstand, på den enkelte armeringskurv.

Dette betyder i praksis at brug af stabilitets-ringe kan undgås, da 
man i stedet dobbeltsvejser, og hvor det er nødvendigt, lader den 
omkringliggende spiral blive placeret helt tæt, hvilket dermed kan 
erstatte stabilitet-ringe (stiffener rings).

Flere fordele ved Dansk produktion
På vores site i Ølstykke, produceres armeringskurvene successivt 
efter kundens ønske, og kan derved leveres efter Celsa ”just in 
time-princip”. Vores leverancer sker udelukkende med erfarne 
chauffører, således at den enkelte leverance sker så smidigt som 
muligt. Vores ingeniører sikrer tæt opfølgning med vores kunder, 
således at produktet er tilpasset det enkelte projekt.

Der anvendes Dansk stålkvalitet - DS/EN 10080, klassifikation Y 
i. h. t. DS/INF165, hvilket giver 10% større styrke, sammenlignet 
med Europæisk stål.
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Sticky Note
Celsa Dualpro svejseteknologi sikrer en større styrke og stivhed i den svejsede. Den specielle dobbeltsvejseteknologi giver dobbelt styrke og forbedrer stivheden.' Derudover er der mulighed for individuel, variabel spiralafstand på den enkelte armeringskurv.Dette betyder i praksis, at brugen af stabilitetsringe kan undgås. Man dobbeltsvejser i stedet for. Hvor det er nødvendigt placeres den omkringliggende spiral helt tæt. Således kan stabilitetsringe erstattes (stiffener rings). 
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Sticky Note
Flere fordele ved dansk produktionPå vores site i Ølstykke produceres armeringskurvene successivt efter kundens ønske. Dermed leveres efter Celsa ”just in time-princip”. Vores leverancer udføres udelukkende af erfarne chauffører.  Den enkelte leverance genneføres derfor så smidigt som muligt.Vores ingeniører følger leverancen tæt før, under og efter levering, for at sikre,  at produktet er tilpasset det enkelte projektDer anvendes dansk stålkvalitet - DS/EN 10080, klassifikation Y i.h.t. DS/INF165, hvilket giver 10% større styrke, sammenlignet med ikke dank stål. 



Teknisk data
Stålkvalitet: DS/EN 10080, klassifikation Y i. h. t. DS/INF165 
Min. Diameter: Ø200 
Max Diameter: Ø1600 
Maksimum vægt pr. enhed: 7 tons 
Minimum længde: 7,22 meter 
Maksimum længde: 18 meter 
Spiraldiameter: 6 – 16mm 
Hovedjerns diameter: 12? – 40mm

Afstandsholdere og bundkryds
Der er mulighed for at få monteret afstandsholdere, som sikrer det nødvendige dæklag, og mere nøjagtig styring af sekantkurven, 
i forbindelse med indbygning. Celsa har tilpasset afstandsholderne så de både er fleksible og afskærmende. Rådgiver specificerer 
antal af afstandsholdere.

Bundkryds anbefales ved sekantkurve over Ø800, og specielt hvis undergrunden er blød.

Afstandsholdere og bundkryds afregnes særskilt.

3infodk@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.dk | Tlf.: 47160030
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Sticky Note
Der er mulighed for at få monteret afstandsholdere som sikrer det nødvendige dæklag, og mere nøjagtig styring af sekantkurven i forbindelse med indbygning. Celsa har tilpasset afstandsholderne, så de både er fleksible og afskærmende. Rådgiver specificerer antal afstandsholdere. Bundkryds anbefales ved sekantkurve over Ø800. Specielt hvis undergrunden er blød. Afstandsholdere og bundkryds afregnes særskilt. 

rchristensen
Sticky Note
Tekniske data



Celsa Steel Service  
Frodebjergvej 6, 3650 Ølstykke
Tlf: +45 47 16 00 30
Email: infodk@celsa-steelservice.com
Kontakt: celsa-steelservice.dk/virksomheden/kontakt-os

Nordens ledende armeringsleverandør og producent. Produkter og tjenester sælges til 
hele den danske byggeindustri. Produktionssteder, lager logistik og salg  er placeret i 
Ølstykke på Sjælland, men med levering i hele landet. Vores medarbejdere kan bistå med 
råd og hjælp i hele landet. 
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