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DOBBELT DIAGONALFØRING MED KRAFTOVERFØRSEL OP TIL 36 KN PER AKSE

LAYHER ALLROUND STØBESTILLADS TG 60

S

tøbning af udkragninger kræver ofte understøttende
stilladser med høj bæreevne på begrænset plads. Underlaget har en afgørende betydning, og er det ikke
tilstrækkeligt, kan det understøttende stillads med fordel
styrkes ved montage af enkelte standard stilladsdele, som
gør, at belastningen fra forskallingen kan føres ind i det
understøttende stillads.

udkragningen udvidet med et stilladsfelt opbygget som en
gitterkonstruktion – med Allround Standard Stilladsdele.

Takket være montagen af dobbelte diagonalføringer
blev kraften uden problemer overført. Det blev således
muligt, at føre belastningen fra forskallingen sikkert ind i
understøtningstårnene. Jævnfør typegodkendelsen kan der
overføres knap 18 kN per diagonal – i dette tilfælde 36 kN
per
akse.
I denne udgave af Site Seeing viser vi et eksempel, hvor
entreprenøren Karl Köhler ved opførelsen af en 3-etagers
kontorbygning, netop havde et utilstrækkeligt underlag for Støbningen af udkragningen kunne på denne måde foregå
uafhængigt af de andre byggeprocesser – hele byggeriet
et understøttende stillads.
blev hurtigt afsluttet og tidsplanen overholdt.
Løsningen var det fleksible Allround Støbestillads TG 60.
På grund af kombinationsmuligheden med det gennemprøvede Allround-Stillads, blev understøtningstårnene under
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4 KLARE FORDELE

LAYHER ALLROUND STØBESTILLADS TG 60

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2	Hurtigt. Nem og hurtig montage med lette og symmetriske rammer med
den velkendte Allround samlingsteknik.
2	Fleksibelt. Muligheden for kombination med Allround-stilladset sikrer en
optimal tilpasning i alle situationer.
2 Sikkert. Sikker lodret montage pga. det integrerede montagegelænder.
2 Økonomisk. En tidsbesparelse på mere end 30 % i forhold til
konstruktioner opbygget af enkeltdele sikrer en hurtig økonomisk gevinst.

LAYHER LIGHTWEIGHT
- DEN NYE, FORBEDREDE GENERATION AF DET
GENNEMPRØVEDE ALLROUND-STILLADS
Alle dele i det integrerede Allround stilladssystem egner sig til såvel
de enkle som komplicerede opstillinger. De kan frit kombineres med
tidligere generationer af Layher-stilladsmateriel. Sammen med den
lange holdbarhed, tilgængelighed og en fortsat udvikling af systemet,
sikrer det din investering maksimalt i fremtiden.

VORES ØVRIGE
PRODUKTSORTIMENT
2	Layher Allround-stillads
2	Layher Blitz-rammestillads
2	Layher Trappe-systemer
2	Layher Overdækninger og Protect-systemer
2	Layher Event-systemer
2	Layher Stiger og Rullestilladser
2	Layher Software
2	Layher Montage og Sikkerhed
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ALSIDIGT

Hos Layher bidrager vi altid gerne med idéer
og forslag til dine konkrete projekter. Vil du vide
mere om Layher Støbestillads TG 60 og dobbelte
diagonalføringer (eller andre af vores produkter), så
er du meget velkommen til at kontakte mig direkte –
enten via mail:
jesper.nyborg@layher.com
eller pr. telefon
+45 2618 4554
Med venlig hilsen
Jesper T. Nyborg
Adm. direktør, Layher ApS
2	Følg os på de sociale medier og se
blandt andet vores produktvideoer
på Layher ApS YouTube kanal
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