
MEER DAN ALLEEN EEN BETONSCHROEF... 
BEVESTIGINGEN IN BETON EN METSELWERK

MULTI-MONTI®-plus –  
Het montagevriendelijke schroefanker voor 
tijdbesparende bevestigingsoplossingen

MULTI-MONTI®-plus
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MULTI-MONTI®-plus 
Het origineel onder de zelfsnijdende  
schroefankers voor beton en metselwerk! 

Hoe creëer je een origineel? Door als eerste op een bepaald idee te komen en 
dit idee als eerste om te zetten om daarna de functie ook als eerste te testen.
MULTI-MONTI® – het schroefanker zonder plug – heeft indertijd voor een  
revolutie in de schroevenwereld gezorgd en is uitgegroeid tot een origineel.

MULTI-MONTI®-plus maakt HECO de innovatieleider op het gebied  
van zelfsnijdende betonschroeven. Het schroefanker is een doorontwikkeling 
van de innovatieve betonschroef van het eerste uur en overtuigt met  
„insnijdende“ voordelen. Het geringe inschroef draaimoment, spreiddruk vrije 
verbindingen en de goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton maken 
het MULTI-MONTI®-plus schroefanker op vrijwel elk gebied toepasbaar. 

Voor industriële installaties of technieken rondom het huis, ook bij eisen voor 
functiebehoud tijdens brand, biedt het MULTI-MONTI®-plus schroefanker een 
eenvoudige, vlekkeloze en veilige montage – overtuig uzelf!
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Goedkeuringen

	y Alle soorten schroefverbindingen in gescheurd beton  
(ETA-optie 1 voor de diameter 6 tot 20 mm)

	y ETA voor meervoudige bevestigingen en voor kanaalplaatvloeren

	y Goedkeuring voor herbruikbaarheid in vers beton voor tijdelijke toepassingen. 
Algemene bouwkundige goedkeuring  voor MMS-plus 10 tot MMS-plus 20

	y Geschikt voor regio’s met seismische risico’s  
(categorie C1 en C2 onderdeel van de ETA optie 1)

	y Brandtest tot aan brandwerendheidsklasse R120

	y Brandtest conform RWS 180 voor de diameter 7,5 mm

	y De eisen van VdS-richtlijn CEA 4001, waarin een standaard voor de planning en 
de inbouw van sprinklerinstallaties wordt gedefinieerd, worden nagekomen
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Twee schroefdiepten — 
Een echt pluspunt voor meer 
flexibiliteit en rendabiliteit

Variabele klemsterkten voor meer flexibiliteit: 
voorbeeld van een MMS-plus SS 12 × 100 mm met 2 schroefdiepten 

	y Twee goedgekeurde nominale schroefdiepten  
per diameter voor meer flexibiliteit

	y Kleine inschroefdiepte en grote klemlengte  
bij een geringe treklast = 5,9 kN

	y Grote inschroefdiepte en kleinere klembreedte  
bij een hoge treklast = 7,9 kN

	y Optimaal gebruik van het assortiment
Optimaal voor de montage van schoren: 
nieuwe schroefanker MMS-plus SSK (zie pagina 8)

Verhoogde productveiligheid
en geoptimaliseerde
toepassingsprestaties

Binnen het kader van de opnieuw verbeterde productklassieker 
zijn diverse wijzigingen ter verhoging van de productveiligheid
en ter optimalisatie van de toepassingsprestaties uitgevoerd.

Dankzij de geringe inschroefdraaimomenten, de verbinding 
zonder spreiddruk en de goedkeuring voor gescheurd en 
ongescheurd beton en metselwerk zijn de MULTI-MONTI®-plus 
schroefankers op vrijwel elk gebied toepasbaar.

Of het nu gaat om industriële installaties of huistechniek, de  
montage van balkonleuningen of het bevestigen van hekwerken – 
de MULTI-MONTI® schroefankers kunnen overal worden ingezet.

Nieuwe schroefkop

	y Zeskantkop met  
aangeperste schijf

	y Kopstempel MMS+

Vergroting buitendiameter  
van de schroefdraad

	y Groter snijvlak van het  
schroefdraad in het beton

	y Geoptimaliseerd draagvermogen  
in het beton

Herziene functionele punt

	y Sterkere vertanding en grotere  
buitendiameter van de punt

	y Groter snijvlak 

	y Geringere slijtage dankzij  
de functionele punt

	y Minder slijtage bij het vastschroeven

	y Hoog montagecomfort – geringe  
montagedraaimomenten
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Platverzonken kop 
voor vlak en correct verzinken

Platte rondkop 
voor de bevestiging van montagerails

Rondkop  
voor het correct aandrukken 
van een montageonderdeel

Stokanker 
met metrisch buitendraad 

Voorsteekanker 
met metrisch buitendraad

Binnendraadanker 
met metrisch binnenschroefdraad
 
 

Functionele punt met vertanding
reduceert slijtage en maakt zo meervoudig 
gebruik bij tijdelijke bevestigingen mogelijk

Zeskantkop 
met aangeperste schijf en  
kopstempel MMS+ 
voor een eenvoudige indentificatie 
van het anker, ook na montage

Ideale kern/ 
schroefdraad geometrie

maakt eenvoudig inschroeven en 
hoge draagkrachten mogelijk 

MMS-plus schroefdraad 
voor maximale belasting en  
duurzame constructies

MULTI-MONTI®-plus –  
De voordelen in beton

	y Montagevriendelijk schroefanker  
ook bij zwaar versleten boren

	y Geoptimaliseerde betondraad  
met voldraad varianten voor de 
hoogste eisen

	y Twee montagediepten voor  
meer flexibiliteit

	y Machinaal te monteren en  
direkt belastbaar

	y Groter goedgekeurd assortiment 
voor ETA optie 1 vanaf MMS-plus 
6, inclusief seismische lasten vanaf 
10 mm

MULTI-MONTI®-plus –  
De voordelen in metselwerk

	y Met algemene bouwkundige  
goedkeuring

	y Goedgekeurd voor baksteen,  
massieve kalkzandsteen, holle  
kalkzandsteen en licht beton

	y Toegestaan voor brandbelasting  
in metselwerk

	y Optimale schroefdraad voor veilig  
en snel bevestigen in metselwerk 

	y Montage zonder reiniging van het 
boorgat toegestaan

	y Twee zetdieptes voor meer flexibiliteit

	y Kan machinaal worden aangebracht, 
direct belastbaar

https://youtu.be/zBsOF7bTnTs
https://youtu.be/eh9aAI655Ww
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MMS-plus S  
voor de montage van 
houten elementen

	y Eenvoudige montage met  
slagschroevendraaier

	y Montage zonder gedefinieerd  
uittrekdraaimoment 

	y Met bijgevoegde houtbouw- 
onderlegring Ø 44

	y Voor houten onderdelen tot een  
dikte van 245 mm 
 
 
 
 
 

MMS-TC TimberConnect  
voor verankeringen 
van hout op beton

	y Beton- en houtschroefdraad in één

	y Voor de overdracht van hoge  
dwarskrachten

	y Onzichtbare bevestiging –  
kan in hout worden verzonken

	y Voor aanbouwdelen met een dikte  
van 30 – 300 mm

	y Met de hamerboormachine in een stap 
hout en beton boren

	y Goedgekeurd en gecontroleerd  
product

Grote ring 
voor maximaal 245 mm hoge drempels

Vertande functionele punt

Kleine kop 
Eenvoudig te verzinken en 
optisch aantrekkelijk

Houtschroefdraad 
voor het bevestigen van het  
houten onderdeel

Betonschroefdraad met 
vertande functionele punt

voor een optimale ondersnijding in het beton

Ideale kern/schroef-
draad geometrie

maakt eenvoudig inschroeven en 
hoge draagkrachten mogelijk

Vertande functionele punt
reduceert slijtage door de grotere buiten-

diameter en de versterkte vertanding

MMS-plus SSK voor  
bevestiging van bouwplaats-
inrichtingen

	y Tijdelijke bevestiging van bouwplaats-
inrichtingen zoals bijv. bouwstempels, 
schoren, valbeveliging en steigerbouw

	y Demonteerbaar en herbruikbaar met 
gebruik van een meethuls

	y Goedgekeurd voor gebruik in jong  
beton bij een betondruksterkte  
fc,cube > 10 N/mm²

	y Gatdiameter van 17 – 23 mm in de 
grondplaat met één schroef af te 
dekken

	y Machinaal zetbaar, geen specifiek  
aandraaimoment nodig

	y Geen spreiddruk

	y Veilig in gebruik, geen verborgen  
montagefouten mogelijk

	y Goedgekeurd en bewaakt product

Het MMS-plus V voorsteekanker met metrische aansluitschroefdraad in de afmetingen  
7,5 tot 20 mm maakt bevestigingsoplossingen in voorsteekmontages mogelijk, d.w.z.  
het schroefanker wordt in de verankeringsgrond geschroefd en een te bevestigen  
montageonderdeel kan achteraf via zeskantmoeren worden gefixeerd en bevestigd.  
Met het voorsteekanker zijn nu ook stelbare afstandsmontages met volledig vastgezette 
montage onderdelen mogelijk. Hierdoor kunnen oneffenheden of niveauverschillen van  
de ondergrond worden gecompenseerd en is tegelijkertijd een duurzame  
dimensionering mogelijk., b.v. hekwerken en relingbevestiging. 

MMS-plus V 
voorsteekanker

	y  Bevestiging van montageonderdelen 
achteraf mogelijk

	y Af te stellen afstandsmontage

	y  Vereffening van oneffen  
grondoppervlakken bij volledig  
vastgezette montageonderdelen

Metrische aansluitschroefdraad

Vertande functionele punt

MMS-plus betonschroefdraad

Konus onder de kop 
past zich aan verschillende  
gatdiameters aan
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DimensioneringToepassingen

	y Gebouwconstructie:  
montagewerkzaamheden voor sanitair, 
verwarming, elektro

	y Metaalbouw

	y Gevelbouw

	y Tunnelbouw

	y Bruggenbouw

	y  Montagewerkzaamheden op het  
gebied van de bouwplaatsinrichting

	y  Afstandsmontage voor leuning en 
valvbeveiliging

	y Montage voor ondersteuningen

	y Buismontage

	y Schoren- en bekistingsmontage

	y Bevestiging van kabelschachten

	y Leuningbevestiging

	y Leuningen

	y  Bevestiging van wandhouders  
en consoles

	y Railmontage

	y Plafondverlagingen

	y Kabelklembevestiging

	y Hoekprofielen van  
gevelonderconstructies

	y Metalen consoles voor  
de vensterbouw

	y Tijdelijke leuningen

Toepassingsgebieden

Toepassingsvoorbeelden

NIEUW!

Calculatie overeen-

komstig DIN EN 

1992-4:2019-04

Ankerdimensionering  
met HCS: 

	y Professionele dimensioneringssoft-
ware voor de planner, de construc-
teur en de vakman

	y Bewijsvoering volgens Europese 
Technische Goedkeuring (ETA) 

	y Berekening onder statische en  
quasi-statische belastingen

	y  Dimensionering onder brandbelasting 
en seismische belasting

	y  Regelmatige automatische  
software-updates

	y  Gebruikersvriendelijke, interactieve 
bediening voor de dimensionering 
van schroefankers, leuningen enz.

	y Eenvoudige bediening en  
gegevensinvoer

	y  Het programma is gebaseerd op de 
meest actuele normen en richtlijnen 
 

De belangrijkste Dimen-
sioneringen 3D:  

	y Metaalbevestiging

	y Houtbevestiging

	y Leuningbevestiging

HECO®-dimensioneringssoftware en  
HECO®-dimensioneringsservice – onze  
ondersteuning voor uw bouwproject 
Maak gebruik van de gratis HECO®-dimensioneringssoftware of laat uw  
schroefberekeningen door ons uitvoeren. Onze bekwame applicatieprofessionals  
ondersteunen u graag bij de planning en realisering van uw project!

Naast de dimensionering van houtbouwtoepassingen, biedt de door HECO ontwikkelde 
dimensioneringssoftware HECO®-Calculation Software (HCS) planners, contstructeurs 
en vakmensen de mogelijkheid ankerdimensioneringen voor schroefankers in beton 
interactief uit te voeren.

Dimensioneringsoftware  
is als download verkrijgbaar:  
www.heco-schrauben.com/hcs

http://www.heco-schrauben.com/hcs
http://www.heco-schrauben.com/hcs


!
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Met de HECO-meethuls 
(zie pagina 14) kan de schroef  
bij tijdelijke bevestigingen op elk  
moment op de herbruikbaarheid  
ervan worden gecontroleerd.  
(montage zie pagina 13)

Herbruikbaarheidscontrole volgens Z-21.8-2061

Montage in  
metselwerk alleen  
met automatische 

schroevendraaier of 
handmatig

1. Boren 2.  Boorgat schoonmaken 3.  Inschroeven 4.  Klaar

Prestaties van de slagschroevendraaier

Montage

Diameter MMS-plus 5 MMS-plus 6 MMS-plus 7,5 MMS-plus 10 MMS-plus 12 MMS-plus 14 MMS-plus 16 MMS-plus 20

Prestatie slagschroevendraaiers  

op stroom*

– ca. 100 Nm ca. 100 Nm ca. 250 Nm ca. 350 Nm ca. 350 Nm ca. 350 Nm ca. 350 Nm

Prestatie van accu-

slagschroevendraaiers*

– ca. 100 Nm ca. 160 Nm ca. 250 Nm ca. 600 Nm ca. 600 Nm ca. 600 Nm ca. 800 Nm

1.  Boren 2.  Boorgat schoonmaken 3.  Inschroeven 4.  Klaar

ETA-15/0785 
voor redundante  
niet-dragende  

systemen

* volgens informatie van de fabrikant

Boorgat  
niet uitblazen!  

Montage zonder  
draaimoment- 

controle!

© Kastell GmbH

Voor bevestigingen in kanaalplaatvloeren volgens ETA-15/0785

Spanwapening met een wapeningsdetector 
of andere geschikte middelen lokaliseren en markeren

Bevestiging in het gebied van de holle  
kanalen tussen de spanwapening aanbrengen

Controle van de bevestiging: Goedkeuringsconforme 
bevestiging als de schroefkop aansluit en het onderdeel 
over het volle oppervlak tegen de verankeringsgrond is 
vastgezet

Voor bevestigingen in beton  
volgens ETA-15/0784 en ETA-15/0785

Voor bevestigingen in metselwerk 
volgens Z-21.1-2103

Voor bevestigingen in beton  
volgens Z-21.1-1879

1.  Boorgat maken 
(klopboor)

2.  Boormeel hoeft niet te 
worden verwijderd!

3.  Inschroeven 
(schroefboormachine)

4.  Erop letten dat kop 
goed aansluit 

 Klaar.

https://youtu.be/HAgaBScdT_o
https://youtu.be/zBsOF7bTnTs
https://youtu.be/eh9aAI655Ww
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Meer informatie
Het complete assortiment van HECO inclusief accessoires   
vindt u op onze website www.heco-schrauben.nl en in onze  
online productcatalogus catalog.heco-schrauben.nl

	y Dimensionering (software en formulieren enz.)

	y Productliteratuur

	y Goedkeuringen en prestatieverklaringen (DoP)

	y Technische gegevens
QR-code scannen & 
catalogus bekijken!

Type d L

MMS-plus - SS - 12 x 100

PRODUCTCODE

Lengte van het anker

Diameter van de buitendraad

Productfamilie
Schroefanker 
MMS-plus (MULTI-MONTI®-plus)

Kopfform
SS =  Zeskantkop met aangeperste ring
F =  Platverzonken kop
P =  Rundkop
ST =  Stokanker met metrisch buitendraad
I =  Binnendraadanker
V =  Voorsteekanker met metrisch buitendraad en sluitring
R =  Ooganker
KS =  Kabelklemschroef 
MS =  Montagerailschroef
S =  Zeskantkop met sluitring DIN 440
TC =  TimberConnect

ACCESSOIRES 

  Ankergrootte Hulsdiameter Hulslengte Artikelnummer 
   mm] [mm]

  MMS-plus 10 9,5 24 47792

  MMS-plus 12 11,5 32 47793

  MMS-plus 16 15,5 36 47794

  MMS-plus 20 19,5 58 47795

HECO®-meethulzen voor meervoudig gebruik van de MULTI-MONTI®-plus

Zetgereedschap voor MULTI-MONTI® schroefanker MMS-TC TimberConnect

MMS-TC zetgereedschap T-30 
voor MMS-TC 7,5

MMS-TC zetgereedschap T-45 
voor MMS-TC 10

MMS-TC zetgereedschap T-50
voor MMS-TC 12

met bitaandrijving met 1/2“-steeksleutelaandrijving met 1/2“-steeksleutelaandrijving 

Art.-Nr: 43603 Art.-Nr: 47095 Art.-Nr: 43605

MMS-plus SS zeskantkop met aangeperste ring 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 110 tot 150, Diameters (mm): 14,0

MMS-plus S zwaarlastanker, zeskantkop
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 80, Diameters (mm): 16,0

MMS-plus SS zeskantkop met aangeperste ring 
HP-coating 
Lengten (mm): 50 tot 120, Diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus S zeskantkop met sluitring DIN 440 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 180 tot 320, Diameters (mm): 12,0

MMS-plus V voorsteekanker met metrisch buitendraad 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 80 tot 140, Diameters (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0 
MMS-plus V zwaarlastanker 
Lengten (mm): 150 tot 220, Diameters (mm): 16,0 / 20,0

MMS-plus F platverzonken kop 
Staal verzinkt blauw 
T-Drive, Lengten (mm): 30 tot 160, Diameters (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus MS montagerailschroef met platte rondkop
Staal verzinkt blauw 
T-Drive, Lengten (mm): 35 tot 60, Diameters (mm): 7,5

MMS-plus ST stokanker met metr. buitendraad 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 55 tot 120, Diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus I binnendraadanker 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 40 tot 75, Diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-plus P rondkop 
Staal verzinkt blauw 
T-Drive, Lengten (mm): 25 tot 70, Diameters (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0

MMS-KS kabelklemschroef 
Staal verzinkt blauw 
T-Drive, Lengten (mm): 40, Diameters (mm): 5,0

MMS-R ooganker 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 40, Diameters (mm): 6,0

MMS-TC TimberConnect 
Staal verzinkt blauw 
T-Drive, Lengten (mm): 100 tot 160, Diameters (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-plus SSK zeskantkop met aangeperste ring en conuskop 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 90 een 130, Diameters (mm): 16,0

MMS-S zeskantkop, punt gefosfateerd
Roestvaststaal A4 1.4401 blank
Lengten (mm): 50 tot 120, Diameters (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0

MMS-F platverzonken kop, punt gefosfateerd
Roestvaststaal A5 1.4571 blank
T-Drive, Lengten (mm): 75 tot 115, Diameters (mm): 7,5

MMS-P rondkop, punt gefosfateerd
Roestvaststaal A5 1.4571 blank
T-Drive, Lengten (mm): 75 tot 115, Diameters (mm): 7,5

MMS-plus SS zeskantkop met aangeperste ring 
Staal verzinkt blauw 
Lengten (mm): 35 tot 160, Diameters (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 
MMS-plus SS zwaarlastanker
Lengten (mm): 120 tot 200, Diameters (mm): 16,0 / 20,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT

https://catalog.heco-schrauben.nl/
https://catalog.heco-schrauben.nl/
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HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Telefoon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Fax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de
YouTube: www.youtube.com/c/HECO-Schrauben

Agent Benelux:
Jac. Lowie & Zoon bv
Korte Brinkweg 37b, 3761 EC SOEST
Telefoon: +31 (0) 35 / 54 159 58
Fax: +31 (0) 35 / 54 176 61
E-mail: office@lowie.nl
Internet: www.heco-schrauben.nl

Uw speciaalzaak:


