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MIDLERTIDIG STILLADSLØSNING ERSTATTER SPECIALKONSTRUKTION

LAYHER ALLROUND STØBESTILLADS TG 60

L

ayher Allround-Stilladset har ikke fået sit navn helt
tilfældigt. Det er både stærkt, fleksibelt og økonomisk,
og som det ses i dette eksempel, kan det med fordel
erstatte specialkonstruerede stilladsløsninger. Layher giver
ganske enkelt flere muligheder:

Ved at kombinere Allround Støbestillads TG 60 og AllroundStilladssystem er den midlertidige stilladskonstruktion hurtigt
og økonomisk fordelagtigt monteret og tilpasset de givne
projektkrav:

2	Stilladstårne til optagelse af lasten på ca. 170 ton per
Spændt stirrer tilskuerne ned i den 40 m dybe byggegrube i
boremaskine.
Oberhausen. Et tordnende brøl runger op mod dem, og så er den 2	Sammenkobling af tårnene med kileforbindelser uden brug
73 km lange tunnel til Emscher afvandingskanal brudt igennem.
af bolte.
Til lyden af den velkendte tyske minearbejdersang „Glück auf, 2	Integrering af en arbejdsplatform med ståldæk.
Glück auf, der Steiger kommt“ kommer tunnelarbejderne ud de 2	Udvidelse af konstruktionen med konsoller fra Allround
gabende huller 8 m over byggegrubens bund. De kommer ud
stilladset inkl. rækværker.
på vuggen til tunnelboremaskinernes borehoveder, bygget for 2	Montage af et Allround modultrappetårn som adgangsvej til
konsortiet Emscher BA 40.
vuggen til borehovederne.
Den bærende konstruktion er ikke en specialkonstruktion, men ”Der Steiger” kan bare komme.
en bærende stilladskonstruktion opbygget af standarddele.
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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. integreret fremskudt gelænder.
2	Økonomisk. En tidsbesparelse på mere end 30 % i forhold til konstruktioner
opbygget af enkeltdele sikrer en hurtig økonomisk gevinst.
Layher Allround Søjler Foto: Gorm J. Siiger/SonnMedia

Hos Layher bidrager vi altid gerne med idéer og
forslag til dine konkrete projekter. Vil du vide mere
om Layher Allround Støbestillads TG 60 (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

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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SIKKERT
						2	
ALSIDIGT

2	Følg os på de sociale medier og se
blandt andet vores produktvideoer
på Layher ApS YouTube kanal
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