Modulställning

Tillverkad i stål eller aluminium.
Layher Modulställning är
typkontrollerad av SP,
Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut.
Typkontrollintyg
nr 15 48 01.

Använd Layher Modulställning som fasad- eller
murarställning. Ett antal olika bredder finns att
tillgå – 0,73 m, 1,09 m 1,40 m. Till detta finns
konsoler i olika bredder. När du murar är rätt
arbetshöjd viktig. Höjden kan i standardutförandet
varieras i 50 cm-steg.

En förstärkt stämpkrona och
bottenskruv gör att de maximalt
tillåtna lasterna avsevärt kan
ökas.

Layher Modulställning
mångfacetterad
Layher Modulställning – ett enda universiellt
system istället för flera olika, passar på alla
arbetsplatser. Systemet är dessutom kompletteringsbart med andra ställningssystem från
Layher samt med traditionella rörkopplingar.
Vad detta sammantaget betyder i ekonomisk
besparing förstår var och en som någon gång
kalkylerat på en entreprenad.

Stämpställningar kan byggas med olika
facklängder beroende på önskad
belastningsförmåga. En flexibilitet som är
naturligt inbyggd i modulställningssystemet.
Ställbara stämpkronor med käftvidd 160 mm
finns att tillgå som en standardkomponent.

För extrema belastningar, vid
t ex tyngre stämparbeten, kan
fyra spiror monteras ihop. Ett
sådant stöd klarar upp till 15
tons belastning. Monteras ett
torn med fyra stöd kan hela
konstruktionen således belastas
med upp till 60 ton.

Layher Modulställning är ett
bra val vid arbeten med tunga
laster. Intagsbryggor och
stödställningar till väderskyddstak är exempel på
områden då denna ställning är
lämplig. Används även som
stöd för Layher Protect System
inbyggnadskassetter för
avskärmning av byggarbetsplatser som buller-, damm- och
inbrottskydd.

Du kan enkelt åstadkomma säkra skyddslösningar vid nyproduktion. Layher Motviktssystem för plana ytor (tak, balkongplattor m m)
gör att arbetet fortgår utan störningar. Ett fåtal
specialdetaljer – t ex motvikter och uppvikbara
räckeshållare kompletteras med
standardhorisontalstag ur det ordinarie
modulställningssystemet.

Använd Layher Modulställning som
rullställning eller större arbetsplattform vid
t ex undertaks- eller tunnelarbeten.
Flexibiliteten och styrkan i materialet möjliggör
materialbesparande, ekonomiska och robusta
lösningar. Du får den ytan du vill ha för att
utföra arbetet till ett minimum av material och
med högsta tänkbara stabilitet.

Tack vare den släta kransen
förhindras nedsmutsning vid
t ex putsarbeten. Detta kan
med fördel jämföras med
system där stagen monteras i
koppar, eller system med
kanter på kransarna etc.

Snabbt montage medföljer
naturligt med systemet. Genom
att montera horisontalstag och
bommar i de fyra mindre hålen
på kransen skapas automatiskt
rätvinkliga ställningar. De större
hålen används för diagonalstag
eller för horisontalstag/bommar
då ställningen ska byggas runt
runda konstruktioner.

Layher Modulställning
Stabil och säker
Ett antal användningsområden och
variationer med Layher Modulställning.
Stämpställning, överbryggning,
trapptorn och nedfallsskydd i ett enda
system ! En entreprenör kan således
använda ett enda system för en rad
olika arbetsuppgifter. En besparing i
material och värdefull tid !

Layher Modulställning med den
patenterade, glappfria kilkopplingen på stag
och bommar, superb design, högkvalitativt
material och precision i tillverkningen –
säkerställer hög stabilitet, pålitlig kvalitet
och komplett säkerhet.

Till systemet hör ett antal standardkonsoler i olika bredder. Då större
utkragningar behöver byggas används
på ett enkelt och smidigt sätt standardkomponenter, såsom diagonal- och
horisontalstag, u-bommar och standardplattformar. Standardspiran med c/c
50 cm mellan kransarna ger erfordrad
arbetshöjd.

Vad är det för vits att
använda en systemställning
om du måste mäta ut de räta
vinklarna vid t ex fasadbyggnation? Med Layher
Modulställning slipper du det.

Layher Ställningssystem erbjuder alltid en optimal lösning
avseende önskade bygghöjder, belastningar etc – oavsett
om det är för mobilt eller stationärt bruk.
Från lättviktslösningar med aluminiummaterial och
aluminiumtrappor till ståltrappor för publika miljöer och
höga belastningar.

Layher Modulställning - inbyggd knowhow och kompromisslös, verklighetsanpassad teknologi.
Den enda begränsningen är den egna
fantasin!

Överbryggningar, kabelöverföringar
m m byggs med modulställningen som
stöd och Layher Fackverksbalkar.

Säkerhet och ergonomi byggs in i varje
bygg- eller industriprojekt.
Specialrullställningar, dockningsställningar m m i stål eller aluminium
för installations- eller inspektionsarbeten monteras snabbt och enkelt.

Layher Modulställning
till allt på bygget

Layher Trapptorn. Layher Modulställning och trappor i
aluminium – sicksackmonterade eller med avlastningsplattform är en ergonomisk, snabb och stabil lösning för
säker och bekväm persontransport.

Använd Layher modulställningsmaterial på
byggarbetsplatsen – som skyltställning,
ramp, gångbrygga, avspärrning m m.
Tillämpningsområdena är obegränsade.
Layher Kompakttrapptorn innebär slutet för
hemmasnickrade nödlösningar i schackt och
trapprum. En flexibel lösning för alla trapprum
med en yttre minimidimension på 1,55 x 1,75 m.
Kan användas för bjälklagshöjder upp till 3 m.

Tack vare den glappfria, kilkopplingen och
Bygg- och industrikunder ställer höga krav på säkerhet,
den goda passformen säkerställs högsta
lastkapacitet och flexibilitet. Layher Modulställning
stabilitet. Som ett resultat av detta är Layher sätter standarden för modern ställningsanvändning
Modulställning utmärkt som fristående
ställning vid arbeten med t ex prefabkonstruktioner. Den goda passformen gör
att ställningen kan byggas sektionsvis och att
den ena sektionen lyfts på den andra.

Layher Modulställning
det flexibla systemet
En ny dimension i ställningsbyggandet
introducerades med Layher Modulställning. En sektionsställning i stället
för tidsödande och oergonomiskt
kopplingsskruvande och hemsnickrade
platslösningar.

Resultatet av en genomtänkt
design – upp till 8 kopplingar kan
monteras på varje krans
(inbördes avstånd c/c 50 cm i
standardutförande) i olika
riktningar.

Skruvlöst montage i vilken riktning som helst
och en bred variation av facklängder, bredder,
bomlagshöjder och höga tillåtna belastningar
erbjuder högsta flexibilitet och snabbt, enkelt
montage.

I och med att kilkopplingens huvud
förs över kransen och kilen viks ner
genom hålet är staget omedelbart
säkrat. Ett par rejäla hammarslag är
sedan allt som krävs för att få en
oöverträffad stabil sammankoppling.
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