
FNa II natloukací kotva  
s hřebovou hlavou, galva-
nicky pozinkovaná ocel
Ø hlavy 15 mm

FNa II a4 
FNa II C natloukací 
kotva se závitem, 
nerez ocel 

FNa II a4
FNa II C natloukací 
kotva  s hřebovou 
hlavou, nerez ocel
Ø hlavy 15 mm

FNa II natloukací 
kotva s hákem, nerez 
ocel

FNa II natloukací 
kotva  s okem, 
galvanicky 
pozinkovaná ocel

FNa II natloukací kotva 
se závitem, galvanicky 
pozinkovaná ocel
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kOTEV a HMOŽdINEk  
viz str. 25 - 33. 

POŽárNÍ OdOlNOST

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat 
viz str. 33 - 34.
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PřEHlEd

Natloukací kotva FNA II
Pro efektivní montáž.

POPIS

▪ Natloukací kotva pro průvlečnou montáž, třída pevnosti ocele 5.8.
▪ Namontovaná natloukací kotva se automaticky při zatížení 

roztáhne, zatlačí kužel do rozpěrného pouzdra a rozepře se 
proti stěnám vyvrtané díry.

▪ Verze z nerez oceli A4 pro venkovní použití a do vlhka. 
Vysoce korozivzdorná ocel C (materiál č.1.4529) pro použití

 v agresivním prostředí. 

Výhody/přínosy
▪ Jednoduché a snadné usazení pomocí několika úderů kladiva 

ulehčuje práci zejména tam, kde se pracuje nad hlavou. 
▪ Není zapotřebí velká síla, což umožňuje upevňování citlivých 

materiálů, např. protipožárních desek.
▪ Kotva má různé tvary hlavy pro různá použití.
▪ Průměr díry pouze 6 mm.

Vhodná pro:
▪ lehké stropy a zavěšené
 podhledy podle 
 DIN 18168
▪ staticky srovnatelná
 upevnění v betonu
 C20/25 až C50/60

Pro upevnění:
▪ hranolů
▪ lišt
▪ kovových profilů
▪ drátěných závěsů
▪ řetězů
▪ kabelů
▪ děrovaných pásů
▪ požárních stěn
▪ větracího potrubí
▪ spodních konstrukcí ze
 dřeva a kovu
▪ stropů
▪ kovových upínadel

Také vhodná pro:
▪ beton C12/15
▪ přírodní kámen s hutnou 

strukturou
▪ plnou cihlu
▪ předpjaté betonové desky 

s dutým jádrem

FNa II - VÝHOdY Na PrVNÍ POHlEd

Menší pracnost při 
vrtání, protože průměr 
vrtáku (6 mm) se 
rovná průměru kotvy.

Různé tvary 
hlavy pro různá 
použití.

Ideální kotevní hloubka pro 
upevnění do stropů.

Užitné délky v rozsahu 5 – 120 mm 
pro nejrůznější požadavky.

Speciálně tvarované 
rozpěrné pouzdro pro 
bezpečné rozepření
a malý pohyb při zatížení.

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž, resp. předsazená 

montáž (pouze FNA II H, FNA II OE).

Tipy pro montáž
▪ Pro sériovou montáž kotev FNA II 6x40 S pro připevňování montážních lišt se doporučuje používat montážní přípravek FNA II S. 
▪ K  dispozici je montážní přípravek do elektrických pneumatických kladiv.
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Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 20 - 25.
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FNa II natloukací 
kotva s hákem, galvanicky 
pozinkovaná ocel

FNa II natloukací 
kotva s okem, galvanicky 
pozinkovaná ocel

FNa II S natloukací 
kotva pro upevnění 
montážních lišt

typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku min. hloubka 
vyvrtané díry

při průvl. montáži

efektivní kotevní 
hloubka

délka kotvy              vnitřní průměr                 otevření háku
          háku nebo oka

počet kusů
v balení

do t hef hef l

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FNA II 6 x 30 H  44126 0 6 35 25 54 10 6.5 50

FNA II 6 x 30 OE  44127 7 6 35 25 54 10 - 50

TECHNICké údajE

TECHNICké údajE

FNa II S-SdS montážní 
přípravek 

FNa II S-SBO montážní 
přípravek 
 

typ katalogové
číslo

ID počet kusů
v balení

FNA II S-SDS 61547 8  SDS MAX 1

FNA II S-SBO 61548 5  K nasazení na vrták Ø  6 mm 1

FNA S-H 95990 9 montážní přípravek pro FNA II pro montážní lišty s otvory o průměru 15mm 1

FNa II natloukací kotva se závitem, 
galvanicky pozinkovaná ocel

FNa II a4 resp. FNa II C 
natloukací kotva hřebová hlava, nerez 
ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná 
ocel 1.4529

typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku min. hloubka 
vyvrtané díry

při průvl. 
montáži

efektivní kotev-
ní hloubka

délka kotvy maximální 
užitná
délka

závit Schlüsselweite velikost klíče počet kusů
v balení

■ ETA d0 td hef l t fix M  SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

FNA II 6 x 25 M6/5  44111 4 ■ 6 40 25 45 5 M 6 10 4 100

FNA II 6 x 30 M6/5  44109 1 ■ 6 45 30 50 5 M 6 10 4 100

FNA II 6 x 30 M6/10  46022 1 ■ 6 45 30 55 10 M 6 10 4 100

FNA II 6 x 30 M6 x 43 1) 44110 7 ■ 6 40 30 43 - M 6 - 4 100

FNA II 6 x 30 M8/5 44114 5 ■ 6 45 30 50 5 M 8 13 4 50

FNA II 6 x 30 M6/5 A4  44112 1 ■ 6 45 30 50 5 M 6 10 4 50

FNA II 6 x 30 M6/5 C  44113 8 ■ 6 45 30 50 5 M 6 10 4 30

1) Bez matice a podložky, např. pro upevnění objímek.

FNa II natloukací kotva s hřebovou 
hlavou, galvanicky pozinkovaná ocel

FNa II a4 resp. FNa II C 
natloukací kotva hřebová hlava, 
nerez ocel nebo vysoce 
korozivzdorná ocel 1.4529

typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku min. hloubka 
vyvrtané díry

při průvl. montáže

efektivní 
kotevní hloubka

délka kotvy max. užitná délka Ø hlavy počet kusů
v balení

■ ETA d0 td hef l t fix Kd

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø mm]

FNA II 6 x 25/5 1) 44121 3 ■ 6 40 25 35 5 13 100

FNA II 6 x 30/5 1) 44115 2 ■ 6 45 30 40 5 13 100

FNA II 6 x 30/30  44116 9 ■ 6 70 30 65 30 13 50

FNA II 6 x 30/50  44117 6 ■ 6 90 30 85 50 13 50

FNA II 6 x 30/75  44118 3 ■ 6 115 30 110 75 13 50

FNA II 6 x 30/100  44119 0 ■ 6 140 30 135 100 13 50

FNA II 6 x 30/120  44120 6 ■ 6 160 30 155 120 13 50

FNA II 6 x30/5 A4  44122 0 ■ 6 45 30 40 5 13 100

FNA II 6 x30/30 A4  44123 7 ■ 6 70 30 65 30 13 50

FNA II 6 x30/5 C  44124 4 ■ 6 45 30 40 5 13 25

FNA II 6 x30/30 C  44125 1 ■ 6 70 30 65 30 13 25

1)  s šestihrannem pod hlavou proti protočení a pro otimální vystředění při použití montážního přípravku FNA-S 
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POŽárNÍ OdOlNOST

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat 
viz str. 33 - 34.
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Natloukací kotva FNA II

zaTÍŽENÍ

Garantovaná zatížení 1) bodu upevnění 2) v betonu C12/15 až C50/60. Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení 
EtA-06/0175 (FNA II gvz) resp. EtA-06/0176 (FNA II A4) resp. EtA-06/0177 (FNA II C).

typ kotvy FNA II 6 x 25 FNA II 6 x 25 OE FNA 6 x 30
gvz gvz gvz A4 C

kotevní hloubka hef [mm] 25 25 30
garantovaná zatížení Fzul1) pro c ≥ 100 mm a  a ≥ 200 mm 3)

beton C12/15 [kN] 1,0 0,6 1,2
beton C20/25 - C50/60 [kN] 1,2 0,6 1,6
garatnovaná zatížení Fzul1) pro c ≥ 50 mm a  a ≥ 100 mm 3)

beton C12/15 [kN] 0,5 0,5 0,5
beton C20/25 - C50/60 [kN] 0,5 0,5 0,6
garantovaný ohybový moment Mzul 

[Nm] 4,0 4,0 4,0 4,6
rozměry stavebního dílu a montážní údaje
minimální tloušťka stavebního dílu hmin [mm] 80 80 80
průměr vyvrtané díry d0 [mm] 6 6 6
hloubka vyvrtané díry h1 ≧ [mm] 35 35 40
otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 74) - 74)

utahovací moment Tinst  ≦ [mm] 45) - 45)

1) Zatížení platí pro středový tah, tah v příčném směru a diagonální tah pod libovolným úhlem. Jsou brány v úvahu koeficienty bezpečnosti dílů u odolnosti  i koeficient bezpečnosti dílů γF= 1,4 upravené 
 v certifikátu.“
2) Bod upevnění může být tvořen jednotlivou hmoždinkou, skupinovou dvojicí se s1  ≥ 50 mm nebo skupinovou čtveřicí se s1 = s2  ≥ 50 mm. 
3) c je vzdálenost nejvzdálenější hmoždinky bodu upevnění k okraji; a je rozteč mezi osami vnější hmoždinky sousedních bodů upevnění .
4) Pro FNA II 6 M8: df ≤ 9 mm.
5) Pouze pro FNA II 6 M6 a FNA II 6 M8.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit z certifikátu ETA nebo na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

HOdNOTY GaraNTOVaNÝCH zaTÍŽENÍ

jsou jediné hodnoty zatížení porovnatelné mezi jednotlivými výrobci pro stejný typ kotvy, neboť kotvy jsou 
testovány a hodnoty počítány dle jednotné Evropské metodiky ETAG a posléze uvedeny ve schválení ETA . 
Navržené kotvení v souladu s těmito hodnotami poskytuje při projektování jistotu a ochranu při havárii.
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Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 20 - 25.
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doporučená zatížení pro kotvení do lehkých stropních panelů.

pevnost betonu C20/25 to C50/60 FDN 6
na jednu kotvu [kN] 0.5
s požární odolností F 60 [kN] 0.4
s požární odolností F 90 [kN] 0.25
osová vzdálenost s ≧ [mm] 200
okrajová vzdálenost c ≧ [mm] 100
minimální tloušťka dílu hmin ≧ [mm] 100

Při navrhování je nutno vzít v úvahu příslušný certifikát.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém
 oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

▪ Zarážecí kotva pro průvlečnou montáž pro zavěšení do 
stropu.

▪ Po zaražení rozpěrného klínu se stropní hřeb rozepře proti 
stěně vyvrtané díry.

▪ Verze z nerez oceli A4 pro venkovní použití a do vlhka.

Výhody/přínosy
▪ Rychlá a jednoduchá zarážecí montáž šetří čas.
▪ Rozepření zaručuje minimální prokluzování při zatížení.
▪ Nejsou zapotřebí žádné zvláštní nástroje.

POPIS

FdN stropní hřeb,
galvanicky pozinkovaná ocel

typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku min. hloubka
vyvrtané díry

efektivní 
kotevní hloubka

délka kotvy maximální užitná
délka

počet kusů
v balení

do t hef l t fix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FDN 6/35  78644 4 6 45 32 39 4,5 100

FDN 6/65  78645 1 6 75 32 69 35 100

TECHNICké údajE

Stropní hřeb FDN
Pro rychlou montáž.

PřEHlEd

FdN stropní hřeb Vhodný pro:
▪ Lehké stropy a zavěšené 

podhledy podle DIN 18168
▪ Staticky srovnatelné 

upevnění v betonu 
C20/25 až C50/60

▪ beton C12/15
▪ přírodní kámen s hutnou 

strukturou
▪ předpjaté betonové desky 

s dutým jádrem

Pro upevnění:
▪ latí
▪ kovových profilů
▪ drátěných závěsů
▪ řetězů
▪ děrovaných pásů

▪ větracího potrubí
▪ spodních konstrukcí 
 ze dřeva a kovu
▪ tropů

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž

zaTÍŽENÍ

dOPOrUČENá zaTÍŽENÍ

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
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Šroub do betonu FBS
Jednoduchý a rychlý šroub do taženého betonu

POPIS

▪ Samořezný šroub do betonu pro průvlečnou montáž.
▪ Při zašroubování se závit zařízne do betonu a vytvoří kotevní 

tvarový spoj. 
▪ Verze z nerez oceli A4 pro venkovní použití a do vlhka.

Výhody/přínosy
▪ Umístění a namontování v jediné pracovní operaci šetří čas.
▪ Kompletně demontovatelná kotva, vhodná zejména pro 

dočasná upevnění (např. podpěry bednění).
▪ Provoz prakticky bez napětí umožňuje ekonomicky 
 výhodnou montáž upevnění s malými osovými 
 a okrajovými vzdálenostmi.
▪ Vruby na závitech usnadňují zašroubování.
▪ Možnost opětovného využívání šroubů snižuje náklady.
▪ Kotva má různé tvary hlavy pro různá použití.

PřEHlEd

Vhodný pro:
▪ tažený i tlačený beton 

C20/25 až C50/60
▪ lehké stropy a zavěšené 

podhledy podle DIN 18168
▪ staticky srovnatelná 

upevnění
▪ přírodní kámen s hutnou 

strukturou

Pro upevnění:
▪ madel, zábradlí
▪ konzolí
▪ žebříků
▪ kabelových lávek
▪ fasád
▪ okenních prvků
▪ latí
▪ kovových profilů
▪ drátěných závěsů
▪ řetězů
▪ kabelů
▪ děrovaných pásů
▪ větracího potrubí
▪ spodních konstrukcí ze 

dřeva a kovu

FBS-P šroub do 
betonu, s půlkulatou 
hlavou

FBS-Sk šroub do 
betonu, se 
zápustnou hlavou

FBS-US šroub do 
betonu, se šesti-
hrannou hlavou 
a integrovanou 
podložkou

FBS-S šroub 
do betonu, se 
šestihrannou hlavou

FBS-M8 šroub do 
betonu, s vnějším 
závitem M8

FBS-M8/M10, 
šroub do betonu 
s vnitřním 
závitem M8/M10

FBS M12 šroub do 
betonu se závitem 
a šestihranným 
vedením, nerez ocel 

FIS BS 360 S
chemická malta GELOVÁ 
pro snadnou montáž 
s  FBS 10 M12 ST A4
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Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 20 - 25.
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FBS-P šroub do betonu 
s půlkulatou hlavou, galvanicky 
pozinkovaná ocel

FBS-Sk šroub do betonu se 
zápustnou hlavou, galvanicky 
pozinkovaná ocel

typ katalogové 
číslo

ID vrtáku Ø otvoru v 
upevňovaném 

předmětu

Ø  šroubu hloubka vyvrtané 
díry

kotevní hloubka max. užitná 
délka

velikost klíče
Torx

počet kusů
v balení

do df ds h0 hef t fix

[mm] [Ø mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   

FBS 5/5 P  66774 3 5 7 6,5 65 55 5 T30 100

FBS 6/5 SK  66935 8 6 8 7,6 65 55 5 T30 100

FBS 6/5 P  66939 6 6 8 7,6 65 55 5 T30 100

FBS 6/25 P  66948 8 6 8 7,6 65 55 25 T30 100

FBS-US šroub do betonu se 
šestihrannou hlavou  a integrovanou 
podložkou

FBS-S šroub do betonu  
se šestihrannou hlavou

typ katalogové 
číslo

ID vrtáku Ø otvoru v 
upevňovaném 

předmětu

Ø  šroubu hloubka vyvrtané 
díry

kotevní hloubka max. užitná 
délka

velikost klíče počet kusů
v balení

do df ds h0 hef t fix

[mm] [Ø mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   

FBS 8/5 US  66956 3 8 12 10,5 90 75 5 T40/SW13 100

FBS 8/25 US  66957 0 8 12 10,5 110 75 25 T40/SW13 100

FBS 8/15 S  66958 7 8 12 10,5 100 75 15 SW 16 100

FBS 10/5 S  67062 0 10 14 12,5 100 85 5 SW 18 50

FBS 10/15 S  67063 7 10 14 12,5 110 85 15 SW 18 50

FBS 10/25 S  67168 9 10 14 12,5 120 85 25 SW 18 50

FBS 10/20 S A4  98336 2 10 14 12,5 115 85 20 SW 17 50

TECHNICké údajE

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž

Tipy pro montáž
▪ Doporučujeme používat elektropneumatické kladivo.

Utahovací momenty

šroub do betonu utahovací moment
FBS 5

100 [Nm]
FBS 6
FBS 8 200 [Nm]
FBS 10 300 [Nm]

FBS-M8 šroub do 
betonu s vnějším 
závitem M8, galvanicky 
pozinkovaná ocel

FBS-M8/M10 šroub 
do betonu s vnitřním 
závitem M8/M10, galva-
nicky pozinkovaná ocel

typ katalogové 
číslo

ID Ø vrtáku Ø otvoru v 
připevňovaném 

předmětu

Ø  šroubu min. hloubka 
vyvrtané 
díry při
průvl. 

montáži 

kotevní 
hloubka

užitná délka závit podložka 
(venkovní 

průměr 
 x tloušťka)

velikost klíče počet kusů
v balení

do df ds td hef t fix M  SW

[mm] [Ø mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS 6 M8  66949 5 6 8 7,6 60 55 - M 8 - 10 100

FBS 6 M8/M10I  66950 1 6 8 7,6 60 55 - 1) - 13 100

FBS 10 M12/40 ST A4  2) 98337 9  10 14 12,5 135 85 40 M 12 24 x 2,5 9 50

FBS 10 M12/60 ST A4  2) 98338 9  10 14 12,5 155 85 60 M 12 24 x 2,5 9 50

1) dvojitý závit M8/M10
2) v kombinaci s chemickou gelovou maltou FIS BS 360 S, spotřeba cca 3 dílky na jeden šroub.

FBS 10 M12 a4 šroub 
pro kotvení s chemickou gelovou 
maltou FIS BS 360 S
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TECHNICké údajE

Šroub do betonu FBS

FIS BS 360 S chemická gelová 
malta

Typ katalogové 
číslo

ID obsah počet kusů
v balení

FIS BS 360 S  43320 6   360 ml ≅ 180 dílků, stačí pro montáž cca 50 šroubů 6

zaTÍŽENÍ

doporučená zatížení. Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení  Z–21.1–1718.

typ kotvy FBS 5 FBS 6
kotevní hloubka hnom [mm] 55 55

doporučená zatížení Fzul
pro kotvení lehkých stropních a střešních dílů DIN 18168 ≧ B25 [kN] 0,3 0,8

doporučený ohybový moment Mzul [Nm] – 8

rozměry stavebního dílu a montážní údaje
osová vzdálenost
•  mezi skupinou kotev nebo jednotlivými kotvami S ≧ [mm] 200 200
 •uvnitř skupiny kotev s1, s2 ≧ [mm] 50 50
okrajová vzdálenost cr ≧ [mm] 100 100
otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 7 8
průměr vyvrtané díry d0 = [mm] 5 6
hloubka vyvrtané díry t ≧ [mm] 60 60
minimální tloušťka stavebního dílu h ≧ [mm] 110 110

Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

Garantovaná  a doporučená zatížení1) kotvy v normálním betonu C20/252). Při dimenzování je nutno respektovat celé schválení (viz tabulka).

typ kotvy FBS 8
gvz

FBS 10
gvz

FBS 10
A4

FBS 10
A4

Z-21.1 - 1717 Z-21.1 - 1717 Z-21.1 - 1716 ETA - 06/0125

kotevní hloubka hef [mm] 50 60 60 64

garantovaná a doporučená tahová zatížení Nzul
beton s trhlinami C20/252) Nzul [kN] 2.5 4,0 4,0 6.3

beton bez trhlin C20/252) Nzul [kN] 5,3 6,6 6,6 10,2

garantovaná a doporučená střihová zatížení Vzul 
beton s trhlinami C20/252) Vzul [kN] 7,4 12,0 13,3 10,0

beton bez trhlin C20/252) Vzul [kN] 7,4 12,0 13,6 10,0

garantovaný a doporučený ohybový moment Mzul
Mzul [Nm] 19,0 40,0 36,8 26,7

rozměry stavebního dílu a montážní údaje
osová vzdálenost scr,N [mm] = 3 x hef = 3 x hef
okrajová vzdálenost ccr,N [mm] = 1,5 x hef = 1,5 x hef 
minimální osová vzdálenost smin [mm] 50 60 60 70

minimální okrajová vzdálenost cmin [mm] 60 65 65 70

minimální tloušťka stavebního dílu hmin [mm] 120 130 130 130

průměr vyvrtané díry d0 [mm] 8 10 10 10

hloubka vyvrtané díry ≥h1 [mm] 85 95 95 95

hloubka zašroubování ≥hnom [mm] 75 85 85 85

otvor v připevňované součásti ≤df [mm] 12 14 14 14

Upozornění: Se softwarem pro dimenzování COMPUFIX můžete využít celou využitelnou kapacitu zatížení šroubů do betonu FBS firmy fischer a můžete provádět dimenzování s individuálními podmínkami okrajů.
1) Jsou brány v úvahu koeficienty bezpečnosti dílů u odolnosti i koeficient bezpečnosti dílů γF= 1,4 upravené v certifikátu.
 Při dimenzování zatížení tahem a střihem a při vlivu okrajů prosím dodržujte postup dimenzování dle metody A (ETAG příloha C).
2) Beton se předpokládá s normální výztuží nebo bez výztuže; u betonů vyšších pevností jsou možné hodnoty až o 55  % vyšší.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit z certifikátu ETA nebo na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

HOdNOTY GaraNTOVaNÝCH zaTÍŽENÍ

jsou jediné hodnoty zatížení porovnatelné mezi jednotlivými výrobci pro stejný typ kotvy, neboť kotvy jsou 
testovány a hodnoty počítány dle jednotné Evropské metodiky ETAG a posléze uvedeny ve schválení ETA . 
Navržené kotvení v souladu s těmito hodnotami poskytuje při projektování jistotu a ochranu při havárii.
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typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku min. hloubka
vyvrtané díry

efektivní kotevní 
hloubka

délka kotvy závit min. hloubka
zašroubování

max. hloubka
zašroubování

počet kusů
v balení

do t hef l M e2 e1

[mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm]

FHY M 6  30138 8 10 50 30 37 M 6 37 45 50

FHY M 8  30146 3 12 60 35 43 M 8 43 55 25

FHY M10  30148 7 16 65 40 52 M 10 52 60 20

FHY M 6 A4  30139 5 10 50 30 37 M 6 37 45 50

FHY M 8 A4  30147 0  12 60 35 43 M 8 43 55 25

FHY M10 A4  30151 7  16 65 40 52 M 10 52 60 20

TECHNICké údajE

základNÍ zNalOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 20 - 25.

OCELOVÉ kOtVy

Oc
el

ov
é 

ko
tv

y

Kotva pro stropní panely SPIROL FHY
Speciálně pro upevňování do předpjatých dutých stropních panelů SPIROL.

PřEHlEd

FHY kotva pro 
stropní panely 
SPIROL, galvanicky 
pozinkovaná ocel

FHY a4 kotva pro 
SPIROL, nerez ocel

from size M8

Vhodná pro:
▪ beton C30/37 až C50/60
▪ přírodní kámen s hutnou 

strukturou

Pro upevnění:
▪ potrubí
▪ větracích systémů
▪ sprinklerových systémů
▪ mříží, konzolí
▪ ocelových konstrukcí
▪ kabelových lávek
▪ vrat
▪ zavěšených stropů

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Předsazená montáž
▪ Distanční montáž

Tipy pro montáž
▪ Vhodné šrouby lze najít v části katalogu
  SaMontec.
▪ Délka šroubu = minimální hloubka 
zašroubování e2 + tloušťka stavebního 
dílu tfix + tloušťka podložky.

POPIS

▪ Plášťová kotva s vnitřním závitem určená speciálně pro 
kotvení do dutinových stropů z předpjatého betonu 

 (tzv. SPIROL).
▪ Při utažení šroubu nebo šestihranné matice je kužel vtažen 

do pláště a rozepře jej do dutiny nebo v plných materiálech 
proti stěnám vyvrtané díry.

▪ Verze z nerez oceli A4 pro venkovní použití nebo do vlhka.

Výhody/přínosy
▪ Vhodná do dutin a plných zón dutých stropů z předpjatého 
 betonu SPIROL.
▪ Vhodná pro všechny šrouby s metrickým závitem.
▪ Kotvu lze namontovat též mimo osu dutiny až do 5 cm od 
 výztuhy.
▪ Nejsou nutné žádné speciální nástroje. 
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kOTEV a HMOŽdINEk  
viz str. 25 - 33. 

POŽárNÍ OdOlNOST

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat 
viz str. 33 - 34.

kOrOzE

Oc
el

ov
é 

ko
tv

y

Kotva pro stropní panely SPIROL FHY

Doporučená zatížení Frec
1) pro stropní panely s pevností B55 resp. C 45/55. Při navrhování je třeba brát v úvahu celé schválení Z–21.1–171.

Typ kotvy FHY M 6 FHY M 8 FHY M 10
tloušťka žebra

du [mm]
≧ 25
< 30

≧ 30
< 40

≧ 40
≧ 25
< 30

≧ 30
< 40

≧ 40
≧ 30
< 40

≧ 40

jednotlivá kotva
Frec

2) při c ≧ ccr1,2 [kN] 0.70 0.90 2.00 0.70 0.90 2.00 1.20 3.00
Frec

2) při c = cmin1,2 [kN] 0.35 0.80 1.80 0.35 0.80 1.80 1.00 2.70
okrajová vzdálenost2) ccr1,2  ≧ [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
min. okrajová vzdálenost2) cmin1,2 ≧ [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100
osová vzdálenost scr1,2 ≧ [mm] 300 300 300 300 300 300 300 300

dvojice kotev3)

Frec při c ≧ ccr1,2 [kN] 0.70 1.40 2.60 0.70 1.40 2.60 2.00 4.80
Frec při c = cmin [kN] 0.35 1.25 2.35 0.35 1.25 2.35 1.80 4.30
min. osová vzdálenost Smin1,2  ≧ [mm] 70 80 100 70 80 100 80 100
okrajová vzdálenost ccr1,2  ≧ [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
min. okrajová vzdálenost cmin1,2 = [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100
doporučený ohybový moment
třída pevnosti 4.6 [Nm] – 6.4 12.8

třída pevnosti 5.8 [Nm] 4.44) 10.74) 21.44)

třída pevnosti 8.8 [Nm] 7.04) 17.14) 34.24)

průměr vyrtané díry [mm] 10 12 16

hloubka vyvrtané díry h1  ≧ [mm] 50 60 65

délka šroubu5) min ls ≧ [mm] 39 + tfix 45 + tfix 54 + tfix
délka svorníku min lB ≧ [mm] 62 + tfix 68 + tfix 77 + tfix
ohybový moment Tinst [Nm] 10 10 20

otvor v připevňované součásti df ≦ [mm] 7 9 12

1) Upevnění dutinové kotvy FHY je přípustné pouze v dutých stropních panelech z předpjatého betonu, kde šířka dutin není větší než 4.2 násobek šířky žebra. 
    Kotva může být použita také jako vícenásobné upevnění pro kotvení lehkých stropních krytin  a podhledů do dutých stropních panelů z předpjatého  
    betonu podle DIN 18168  a pro staticky podobná kotvení až do 1.0 kN/m2. Tam, kde jsou vnější zátěže zavěšeny ze stropů z dutých panelů z přepjatého 
    betonu, je nutno střihovou únosnost redukovat. Pro upevnění lehkých stropních krytin a podstropů podle DIN 18168 není tato redukce nutná.
2) Pro okrajové vzdálenosti cmin < c ≤ ccr mohou být přípustná zatížení určena pomocí lineární interpolace. 
3) Přípustné zatížení platí pro dvojici kotev. Přípustné zatížení pro nejvíce namáhanou kotvu nesmí překročit hodnoty uváděné pro jedinou kotvu. 
    Pro dvojice kotev s minimálními osovými vzdálenostmi smin1.2 < s1.2 < scr1.2 může být přípustné zatížení lineárně interpolováno. 
    Pro lineární hodnotu při  s1.2 = scr1.2 pro dvojici kotev pod tahovým zatížením lze předpokládat, že se rovná dvojnásobku přípustného zatížení pro
    jednu kotvu.
4) Lze použít pouze závitové tyče označené v souladu s certifikátem.
5) U šroubů se šestihrannou hlavou a dříkem podle DIN EN 24014 musí být délka dříku ≤ tfix.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

zaTÍŽENÍ

dOPOrUČENá zaTÍŽENÍ

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
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základNÍ zNalOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 20 - 25.

OCELOVÉ kOtVy

Oc
el

ov
é 

ko
tv

y

typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku užitná
délka

min. hloubka
vyvrtané díry při
průvl. montáži

celková 
délka

přibližně

hloubka 
ukotvení

obsah velikost klíče počet kusů
 v balení

do da td hef SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]     

FDBB 16/50 Set  90680 4  16 50 135 200 60
1 rozpěrný prvek 16 SE,

 1 vřetenový svorník 16/50/160, 1 
podložka, 1 matice

27 1

FDBB 16 SE  90681 1  16 - - - - rozpěrný prvek - 25

FDBB 16/50/160 SB  91947 7  16 50 135 200 60 vřetenový svorník - 5

FDBB 16/100/210 SB  92962 9  16 100 185 250 60 vřetenový svorník - 5

FDBB 16/150/260 SB  92964 3  16 150 235 300 60 vřetenový svorník - 5

TECHNICké údajE

Upevňovací sada pro diamantové vrtačky FDBB

POPIS
▪ Upevňovací sada pro diamantové vrtačky a diamantové pily.
▪ Po utažení matice je kuželový svorník vtažen do rozpěrného 

pláště a rozepře jej proti stěnám vyvrtané díry.
▪ Po demontáži zůstává rozpěrný prvek v díře, svorník je 

osazen novým rozpěrným prvkem a připraven k opětovnému 
použití.

Výhody/přínosy
▪ Řízené utahování zaručuje vysokou bezpečnost používání.
▪ Masivní jednotka určená speciálně pro obtížné provozní
 podmínky. Vydrží i šikmé pozice šroubu a rázová zatížení.
▪ Velký průřez oceli umožňuje vysoká střihová zatížení.
▪ Chráněný vnitřní závit a vysoká kvalita oceli zvyšují dlouhou 
 životnost svorníku a zvyšují efektivnost montáže.

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
▪ Předsazená montáž

Tipy pro montáž
▪ Vřetenový svorník a rozpěrný prvek je nutno před montáží nejprve smontovat dohromady.
▪ Jednoduchá zarážecí montáž bez potřeby dodatečných montážních přípravků.
▪ Matici lze utáhnout kladivem nebo klíčem.

PřEHlEd

Vhodná pro:
▪ beton ≥  C20/25
▪ přírodní kámen s hutnou
 strukturou

Pro upevnění:
▪ diamantových vrtaček
▪ diamantových pil

FdBB upevňovací 
sada, galvanicky 
pozinkovaná ocel

zaTÍŽENÍ

POPIS

MONTáŽ

FdBB SE rozpěrný prvek FdBB SB vřetenový svorník

doporučená zatížení

Beton

C12/15 C20/25

doporučená tahová zatížení Nrec [kN] 9,01) 12,01)

doporučené střihové zatížení Vrec,s *) [kN] 13,3

doporučený ohybový moment Mrec [Nm] 98,0

*) Bere se v úvahu pouze funkční selhání oceli.
1) Upozornění:  FDBB je vhodná pro pevnost betonu v tlaku minimálně fck,cube = 15 N/mm². Standardní beton C20/25 s normálním vývojem pevnosti dosahuje této hodnoty 15 N/mm² zhruba 

po 6 dnech, v případě že teplota betonu činí konstantně +20 °C. Doporučené zatížení v tahu se vztahuje na jednotlivou hmoždinku bez vlivu okraje a v nepopraskaném betonu C20/25.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

dOPOrUČENá zaTÍŽENÍ

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
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kOTEV a HMOŽdINEk  
viz str. 25 - 33. 

POŽárNÍ OdOlNOST

Vše o korozi a jak se jí vyvarovat 
viz str. 33 - 34.

kOrOzE

Oc
el

ov
é 

ko
tv

y

typ katalogové
číslo

ID Ø vrtáku

d0

hloubka vyvrtané 
díry
h0

délka kotvy

l

max. užitná
délka
t fix

závit

M

velikost klíče

SW

podložka
(vnější Ø x 
tloušťka)

počet kusů
v balení

[mm] [mm] [mm] [mm]     [mm]

FMB 20/20 Set  96840 6  20 100 138 20 M 16 30 44 x 3 1*

* 2 šrouby se šestihrannou hlavou s podložkou, 10 rozpěrných prvků

TECHNICké údajE

Multi šroub FMB
Snadná montáž, snadná demontáž, opakované použití.

▪ Svorníková kotva skládající se z rozpěrného prvku                    
a kotevního šroubu.

▪ Pro dočasné upevnění výztuže bednění.

Výhody/přínosy
▪ Ekonomicky výhodný systém, kotevní šroub může být
 opakovaně použitý až pětkrát.
▪ 20 mm průměr oceli u kotevního šroubu pro vysoké střihové 
 zatížení.

▪ Rozpěrný prvek na bázi know-how firmy fischer pro                    
maximální výkon.

▪ Po demontáži kotevního šroubu nevyčnívají žádné části kotvy. 
To znamená vysokou úroveň bezpečnosti na staveništi 

 a časové úspory.
▪ Charakteristická šestihranná matice, která se používá také 

pro jiné aplikace, není tedy nutné měnit montážní přípravek. 
▪ Velká podložka pro lepší rozložení zatížení

MONTáŽ

Typ montáže
▪ Průvlečná montáž

Tipy pro montáž
▪ Před osazením musí být rozpěrný 

prvek pevně zašroubován do kotevního 
šroubu.

▪ Z důvodu zajištění bezpečného 
upevnění nepoužívejte kotevní šroub 
více než pětkrát.

▪ Způsob použití je zobrazen na balení.
▪ Po použití šroub se šestihrannou hlavou 

odšroubujte.
▪ Rozpěrný prvek zůstává ve vyvrtané 

díře.
▪ Šroub a podložku vraťte do krabice.

montáž

sestavení

demontáž opětovné použití

FMB multi šroub, 
předem sestavený, 
galvanicky pozink. ocel

PřEHlEd

Vhodný pro:
▪ beton ≥  C20/25
▪ přírodní kámen s hutnou 

strukturou

Pro upevnění:
▪ vyztužení bednění
▪ prefabrikovaných 

betonových staveništních 
panelůFMB multi šroub, 

nesestavený, galva-
nicky pozink. ocel

POPIS

zaTÍŽENÍ

doporučená zatížení1) kotvy v betonu bez trhlin.

typ kotvy FMB 20
gvz

kotevní hloubka hef [mm] 85

doporučená tahová zatížení Nrec
1) 

v betonu bez trhlin C12/15 Nrec [kN] 14,0
v betonu bez trhlin C20/25 Nrec [kN] 20,0
v betonu bez trhlin C30/37 Nrec [kN] 25,0
v betonu bez trhlin ≧ C40/50 Nrec [kN] 28,0

doporučená střihová zatížení Vrec
1) 

v betonu bez trhlin C12/15 Nrec [kN] 34,0

v betonu bez trhlin C20/25 Nrec [kN] 48,0

v betonu bez trhlin C30/37 Nrec [kN] 58,0

v betonu bez trhlin ≧ C40/50 Nrec [kN] 64,0

rozměry stavebního dílu a montážní údaje
osová vzdálenost scr [mm] 340
okrajová vzdálenost ccr [mm] 170
minimální osová vzdálenost smin [mm] 170
minimální okrajová vzdálenost cmin [mm] 150
minimální tloušťka stavebního dílu hmin [mm] 170
průměr vyvrtané díry d0 [mm] 20
hloubka vyvrtané díry h1 ≧ [mm] 100
otvor v připevňované součásti df  ≦ [mm] 22

utahovací moment Tinst ≧ [Nm] 150

1) Je brán v úvahu koeficient bezpečnosti dílů při působeníγF = 1,1.
 Tento koeficient bezpečnosti dílů platí pouze pro použití FMB jako dočasného ukotvení. Pro 

ukotvení na dobu určitou se doporučuje koeficient bezpečnosti dílů při působení γF = 1,4.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém 
oddělení fischer: technik@fischerwerke.cz; 603 151 164; 739 587 040.

dOPOrUČENá zaTÍŽENÍ

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
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základNÍ zNalOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 20 - 25.

OCELOVÉ kOtVy
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el
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é 
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y

www.fischer-cz.cz

VIRTUÁLNÍ DŮM

        - pokud nevíte co a jak,

               když chcete něco přidělat




