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VIJZEL TYPE 2R 

Speciaal voor ruimtes waar extra zijwaartse stabiliteit gewenst is, 
wordt gebruik gemaakt van een Vijzel type 2R.

PBS aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei directe of 

indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die 

voortvloeit uit de informatie 
op dit productblad.

Onderconstructie
Vijzel type 2R 
Dit type vijzel is geschikt voor verhoogde vloeren vanaf een afgewerkte hoogte 
van ca. 250 mm tot 1.200 mm. Om extra zijwaartse stabiliteit te krijgen, worden 
dwarsdragers gemonteerd en optioneel aan de vijzelkop vastgeschroefd. Vanaf 
een afgewerkte hoogte van 1.000 mm adviseren we om gebruik te maken van een 
kokerwerkonderconstructie (KW60 of KW120).

Onderconstructie
Montage 
Deze vijzel kan al worden gemonteerd op een betonnen vloer die onder de rei is 
afgewerkt. Door de stelmogelijkheden binnen de vijzel wordt altijd een waterpas 
eindresultaat gerealiseerd.

De afgebeelde dwarsdrager is type 
U-Klem. Meerdere types zijn mogelijk om 

toe te passen.
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Deze vijzel is in verschillende 
hoogtes verkrijgbaar, afhankelijk 

van de gekozen vloerhoogte.

De stramienmaat van vijzel type 2R is 600 mm x 600 mm. 
Afwijkende maten zijn mogelijk.

600 mm

 

Vijzelbelasting volgens DIN EN 
12825 
Bezwijkingslast bij excentrische  belasting 
Ca. 9 kN (test bij vijzelhoogte van 1.200 mm)

Bezwijkingslast bij gecentreerde belasting 
> 18 kN (test bij vijzelhoogte van 1.200 mm)

Onderconstructie
Dwarsdrager

Materiaal
Staal, U-profiel, sendzimir verzinkt

Afmetingen
537 mm x 30 mm x 30 mm

Montage
Standaard toegepast daar waar vijzels h.o.h. 600 mm staan. 
De dwarsdragers worden standaard tussen de vijzels geklemd. 
Optioneel kunnen de dwarsdragers worden vastgeschroefd 
aan de vijzelkop én kunnen de dwarsdragers op het hele veld 
worden toegepast (ook daar waar vijzels niet 600 h.o.h. staan).

Onderconstructie
Dempingsplaatje 

Dikte 
2 mm

Materiaal 
Geleidend kunststof, voorzien van 
nokjes t.b.v. de positionering van de 
panelen

Onderconstructie
Vijzel type 2R 

Diameter voetplaat
98 mm

Schroefdraad vijzelkop
M20

Buisdiameter
Buitendiameter 24 mm, buisdikte 
2 mm

Diameter vijzelkop
90 mm

Materiaal
Staal, gegalvaniseerd, geel 
gepassiveerd

Vijzelhoogte
Afhankelijk van de gekozen 
afgewerkte hoogte:
210 mm - 1.160 mm (inclusief 
dempingsplaatje)

Stelbereik
+/- 25 mm  

Montage
Op constructieve vloer met PU-lijm

Rastermaat
De vijzels worden h.o.h. 600 mm 
uit elkaar geplaatst, m.u.v. de 
aansluitingen op bouwkundige 

delen.
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