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Het bedrijf is in 2009 opgericht en gevestigd in
Elsbethen te Oostenrijk. Met ruim 100 mede-
werkers wordt er dagelijks gewerkt aan de ont-
wikkeling, productie en verkoop van anker- en
voorspansystemen, welke toegepast worden in
de marktsegmenten:
– Geotechniek
– Civiele/Industriebouw
– Maritieme/Havenbouw
– Tunnel-/Mijnbouw
ANP-Systems GmbH bedient een ruime 
internationale klantenkring verdeeld over 
zes continenten.

ANP-Systems GmbH is deels eigendom van het
Duitse Stahlwerk Annahütte GmbH. Hierdoor kan
ANP-Systems GmbH de markt direct bedienen met
de levering van de welbekende SAS-staafanker-
systemen (in Nederland veelal aangeduid als
GEWI®-staal) voor zowel toepassing in de geo-
techniek als in de voorspantechniek.
Vanaf begin 2022 is ANP-Systems GmbH ook direct
actief in Duitsland middels een nieuwe productie-
faciliteit voor strengen- en staafankersystemen voor
geotechnische toepassingen.

Geotechniek
In de geotechnische markt biedt ANP-Systems
GmbH alle typen gangbare ankersystemen aan
zoals:
– strengenankers
– SAS-ankerstaven
– zelfborend ankersysteem

Het strengenankersysteem wordt vervaardigd voor
toepassing als anker volgens de eisen van de 
uitvoeringsnorm EN 1537 (Grondankers). Het 

systeem wordt geleverd in uitvoeringen voor tijde-
lijke, semipermanente en permanente (100 jaar)
toepassing. Bij permanente toepassing zijn de
strengenankers voorzien van een dubbele corrosie-
bescherming. Ook kan het systeem in een tijdelijk
verwijderbare uitvoering worden aangeboden of in
een permanente elektrisch geïsoleerde uitvoering
voor de toepassing nabij tram-/spoorwegen. Strengen-
ankers worden aangebracht met behulp van een
verbuisde boortechniek.

De geotechnische SAS-staafankersystemen wor-
den aangeboden door de toepassing van massieve
staven in de kwaliteiten SAS 500/550 (T), SAS
550/620 (T) en SAS 670/800 (TR). De staven zijn
voorzien van een grove doorgaande schroefdraad
over de gehele staaflengte. Deze schroefdraad is
robuust en uitermate geschikt voor applicatie op ci-
viele en maritieme bouwplaatsen.

Het zelfborende ankersysteem wordt vervaardigd
als paal of nagel volgens de eisen van de uitvoe-
ringsnormen EN 14199 (micropalen) en EN 14490
(grondvernageling). In Nederland wordt dit systeem
ook veelvuldig toegepast in de vorm van een anker.
De ankerbuizen zijn voorzien van een grove door-
gaande schroefdraad over de gehele buislengte.
Deze schroefdraad is robuust en uitermate geschikt
voor applicatie op civiele en maritieme bouwplaat-
sen.
Het is een modulair systeem en wordt geleverd in
onbehandelde uitvoering. Op klantwens kan het 
additioneel worden voorzien van een thermisch 
verzinkte behandeling of een duplexsysteem. 

Zelfborende ankers worden geïnstalleerd door 
middel van verschillende boortechnieken zoals

slag-/roto-percussieboren, schroef-/momentboren
en tegenwoordig ook succesvol veelvuldig met 
sonische boortechnieken met hoge tot zeer hoge
frequenties.
Alle systemen van ANP-Systems GmbH voldoen
aan de geldende desbetreffende Euro-normeringen
en sluiten aan bij de nationale richtlijnen van Rijks-
waterstaat (ROK) en SBRCURnet.

Systeemcertificering
De aangeboden ankersystemen worden vervaar-
digd onder een regime van systeemcertificering.
Naast interne kwaliteitszorg wordt er continu, 
middels externe beproevingen door onafhankelijke
bouwgerelateerde erkende instituten, beproefd/
gecontroleerd. Door deze instituten zijn aan ANP-
Systems GmbH talrijke bouwtechnische systeem-
goedkeuringen uitgereikt. Op basis van deze
processen biedt ANP-Systems GmbH maximale
veiligheid en betrouwbaarheid in haar ankersyste-
men. De systemen van ANP-Systems GmbH zijn 
geregistreerd in meerdere Europese landen zoals
o.a. Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Slowakije,
Tsjechië, Polen en Roemenië.

In Nederland bestaat er geen kader voor systeem-
certificering van geotechnische ankersystemen.
Hierdoor ontstaat veel onduidelijkheid in construc-
tiedetails en loopt men het risico op een niet 
zorgvuldige toepassing/afwerking waardoor be-
trouwbaarheid en veiligheid in het geding kunnen
komen. Enkele, in Nederland, bekende schadege-
vallen wijzen juist uit dat het gaat om de details
welke in de systeemgoedkeuringen van ANP-Sys-
tems GmbH zijn inbegrepen. Indien ANP-Systems
GmbH in een vroegtijdig projectstadium wordt be-
trokken, wordt u meerwaarde en betrouwbaarheid
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geboden middels een juiste keuze van ankersyste-
men en details afgestemd op uw toepassing.
In diverse Europese landen geldt er een uitgebreid
onderhoudsregime voor verankeringen tijdens de
referentieperiode van het bouwwerk. Hiermee heeft
ANP-Systems GmbH veelvuldig ervaring en kan u
daarin adviseren en de toepassing van monitorings-
apparatuur verzorgen.

Spantechniek
Qua spantechniek kan ANP-Systems GmbH de
klanten ondersteunen middels het beschikbaar
stellen van een ruim assortiment spanvijzels met
capaciteiten vanaf 300-4.500 kN. Al deze appara-
tuur wordt periodiek extern gekalibreerd. Het assor-
timent omvat hydraulische spanvijzels voor het
beproeven/voorspannen van ankerbuizen, staaf-
ankers en strengensystemen. 
Ook wordt er veelvuldig maatwerk geleverd aan
klanten voor specifieke bouwplaatsomstandig-
heden.

Voorspansystemen
Naast de levering van het SAS-voorspansysteem
(SAS post-tensioning bar tendon system ETA-
05/0122) is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan
het verkrijgen van een Europese Technische Goed-
keuring (ETA) voor een voorspansysteem van 1 tot
en met 37 strengen. Alle interne en externe onder-
zoeken zijn inmiddels afgerond en het proces 
bevindt zich in de afrondende documentatiefase.
In de loop van dit jaar is ANP-Systems GmbH dan
ook in staat om de markt een Europees goed-
gekeurd voorspan-systeem aan te bieden.

Flexibel en slagvaardig
ANP-Systems GmbH beschikt over grote voorra-
den. Hierdoor zijn de levertijden beperkt en worden
klanten snel en vakkundig bediend. Er wordt ook
maatwerk geboden. 
Een spraakmakend voorbeeld hiervan is de ontwik-
keling van een slanke fundamentverankering voor
windmolens in Scandinavië. Dit betreft fundament-
verankeringen voor windturbines op land in alle
windklassen. Door middel van een op de onder-
grond voorgespannen slanke betonpoer, worden
enorme besparingen gerealiseerd in bronmateriaal
(kleine footprint) en de bouwmaterialen beton en
staal. ANP-Systems GmbH zet hiermee een grote
stap in ecologische en economische efficiëntie 
bij fundamentverankeringen van windturbines.
Daarmee bewijst ANP-Systems GmbH een 
betrouwbare partner te zijn met een technisch voor-
uitziende blik.

De laatste jaren is er door ANP-Systems GmbH fors
geïnvesteerd om duurzaam te kunnen produceren.
De productiefaciliteiten betrekken hun stroomcon-
sumptie grotendeels vanuit eigen solarsystemen,
aangevuld met energie opgewekt uit waterkracht. 
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Installeren zelfborende micropalen.

Fundamentverankering windturbine met 24-strengs ankers.

ANP - SYSTEMS GMBH
Christophorusstraße 12
A - 5061 Elsbethen
Oostenrijk
www.anp-systems.nl
info@anp-systems.nl

Voor vragen en/of aanbiedingen kunt u 
contact opnemen met de medewerkers:
Dhr. H. Verdaasdonk (+31-611 83 55 74)
henry.verdaasdonk@anp-systems.nl
Dhr. R van der Voorden (+31-613 13 72 92)
remco.vandervoorden@anp-systems.nl
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