
I N T E R N A T I O N A L

JLD International B.V.
P.O. Box 144
NL – 1135 ZK  Edam
The Netherlands

Tel: +31 (0) 299 622 396 
Fax: +31 (0) 299 622 397 
E-mail: Info@JLDinternational.nl 
Website: www.JLDinternational.nl

JLD Klapanker Concept 

• Milieuvriendelijk

• CE gecertificeerd

• Direct te belasten

• Thermisch verzinkt

• Breed scala aan toepassingen

• Snelle & eenvoudige installatie

•  Ankerkrachten berekend op basis van CUR-166

Het JLD klapanker, van JLD International B.V. kent uitgebreide mogelijkheden in civiele en maritieme constructies, 
bij erosie controle, in land- en tuinarchitectuur en andere toepassingen waar verankering vereist is.

Het JLD klapanker biedt ten opzichte van andere systemen de voordelen dat belastingcapaciteit wordt bereikt 
‘zonder grondverstoring’ tijdens installatie, het een hoge productiesnelheid kent en weinig ruimte voor plaatsing 
nodig heeft.
Het klapanker wordt de grond in getrild, met gebruik van standaard gereedschap. Wanneer de vooraf bepaalde 
ankerdiepte is bereikt wordt de drijfstang verwijderd en het anker gekanteld door aan de trekstang te trekken. 
Na dit kantelen van het anker is het direct belastbaar en maakt het testen van de klapankers onderdeel uit van de 
installatieprocedure. Door middel van meetgegevens van een digitaal veerunster (loadcell) of een vijzel wordt aan 
aannemer en opdrachtgever zekerheid verschaft t.a.v. de ankercapaciteit.

Tril het anker naar de 
juiste diepte 

Verwijder de drijfstang Trek aan de trekstang voor  
het kantelen van het anker

Opbouw van de trekkracht
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JLD Klapanker Beschrijving 

De JLD klapankers zijn ontworpen om in de grond aan te brengen onder elke gewenste hoek tot verticaal. 
Het aangrijppunt van de drijfstang zorgt dat het anker op een rechte koers blijft tijdens het aanbrengen.  
Daardoor wordt het anker eigenlijk niet de grond in geduwd maar in getrokken. De nauwe aansluiting van 
het anker op de drijfstang zorgt ook voor de richtingsstabiliteit van het anker. De naar buiten gekeerde lip 
op de aflopende kant van het anker zorgt dat het profiel van het anker in balans blijft; hiermee wordt ook de 
koersstabiliteit van het anker verbeterd.

De stervormige punt en scherpe randen van de vleugels zorgen dat het anker met weinig weerstand de grond 
‘insnijdt’ en pas op de gewenste ankerdiepte gekanteld wordt. Het ankerontwerp zorgt dat het anker in de anker 
positie komt en in de ‘ongeroerde’ grond wordt de ankerkracht opgebouwd.

Stervormige punt

Voorste rand
Klapanker Lip 


