
Installatie 
Instructie

JLD Klapankers



Verankeren van stalen 
damwand met Klapankers 



Gat in de damwand snijden

Grootte overeenkomstig 
afmetingen van het JLD 
Klapanker

Of kleiner indien er ruimte 
achter de damwand is om het 
Klapanker te koppelen aan de 
ankerstaaf en drijfstang



Monteren drijfstang
Puntstuk
Drijfstang
Drijfstang verlenging M/V
Adapter bij gebruik sloophamer

Gebruik de juiste adapter bij 
het installatie gereedschap



Monteren anker en 
ankerstaaf

Koppel de ankerstaaf  
aan het klapanker
Let op: draai niet de 
ankerstaaf helemaal 
door de gaffel



Positionering van het 
Klapanker voor installatie

Plaats het puntstuk in het 
anker en positioneer het 
Klapanker volgens het bestek 
of ontwerp
Vermijd het contact met de 
damwand



Plaats de sloophamer 
in de adapter



Trillen
Niet duwen !
Trillen !
Blijf in lijn !
Vermijd contact van de 
drijfstang met de damwand
Begeleid de ankerstaaf



Tril tot de vooraf bepaalde 
diepte bereikt is

Tril voortdurend zonder te duwen



Verlengen van Ankerstaaf

Draai de helft van het koppelstuk op de 
ankerstaaf
Las vooraf het koppelstuk om het 
verlengen te versnellen
Draai de verlenging op het koppelstuk
Hou het koppelstuk vast indien dit niet 
gelast is!



Voortzetten Installatie



Verlengen Drijfstang

Verwijder slagstuk
Schroef het slagstuk op de verlenging 
Draai de verlenging op de drijfstang M/V
Verbind het slagstuk met de adapter
Ga verder met trillen, niet duwen, laat de 
hamer het werk doen, blijf in lijn



Verwijderen Drijfstang
Tril het Klapanker tot de vooraf bepaalde 
diepte en ga verder tot een lengte van 2 
maal de lengte van het blad
Het vergroten van de diepte is nodig om 
het Klapanker te kantelen
Het vergroten van de diepte kan 
afhankelijk zijn van de grond

Verwijder het slagstuk en de adapter
Verbind een riem of ketting aan de 
drijfstang
Verwijder de drijfstang met het gebruik 
van het juiste gereedschap



Plaatsen Plaat, Moer
& Klapanker locker

Plaats de plaat en de moer op de ankerstaaf
Draai vast met de hand
Plaats de Klapanker locker stoel
Schuif de Klapanker locker over de ankerstaaf
Plaats nog een plaat en moer op locker



Afspanprocedure

Sluit de hydraulische slangen aan
Activeer de vijzel door de vereiste druk toe te passen volgens test 
protocol en de specificaties van het ontwerp
Verhoog de druk in de vijzel om de belasting capaciteit te meten
Ga niet achter de Klapanker locker staan tijdens gebruik
Herhaal de belasting vergrendeling procedure voor elke slag van vijzel
Verwijder Klapanker locker en de stoel



Laatste Stap

Snij het uitstekende deel van de 
ankerstaaf af tot gelijke hoogte met 
de moer 
En volgende anker!
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