
MALZEME 1 iSKELE 1 UYGULAMA 

• 

lstanbul Tersanesi projelerinde 
Layher'i tercih ediyor 
lstanbu l Tersanesi'nde yapımı devam eden askeri test ve eğitim gemisi 
(tveg)'nde kullanılan Layher Allround (flanşlı) iskeleler, geometrik yapısı 
karmaşık gemilerde çalışılması en zor noktalarda bile kolaylıkla güvenli 
çalışma ortamı sunuyor. 

L 
ayher Tü rkiye, gemi inşaa sektöründe hız
l ı büyümesin i İstanbu l Tersanes i S.ib i yen i 
i ş ortakları ile devam ettiriyor. Ozellikle 
askeri gemi projelerinde sağl adığı güven
lik ve h ı z lı kuru m-söküm avantajı ile pro-

jelerin izde hatırı sayıl ır ivme kazanabilirsiniz. Şuan 
İstanbu l Tersanesi' nde yapımı devam eden askeri 
test ve eğitim gemisi (tveg)'nde kul l anılan Layher Al
lround (flanşlı) iskeleler, geometrik yapısı karmaşık 
gemilerde çal ı şılması en zor noktalarda b ile kolaylık

la güvenli çalı şma ortam ı sunuyor. 
En zorl u çal ışma şartlarının olduğu o rtamda b ile Lay
her Allround (f l anş lı) İskele işin i zi kol aylaştırır. 

LAYHER ALLROUND" (FLANŞLI) İSKELE 

ALLROUND (FLANŞLI) İSKELE 
ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜM 
Otomatik kilit fonksiyonu, h ızl ı ve cıvatasız sistem 
teknoloj isindeki pozitif ve pozitif o lmayan bağlantı-
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farı n kan ıtlanm ı ş bi rleşi mi dik açılı, geniş aç ılı ve dar 
açı lı bağlantı l arın güven li ve otomatik olarak gerçek
leşmesine o lanak tanır. Layher Allround iskele, piya
sada modüler iskele ile eş anlaml ı ha le gelm i ştir. Bu 
orj ina l s istem, 1974'te o rtaya çıktığı günden itibaren 

gel iştirilmekte ve kullanım konusunda eşsiz b ir çe
şit l i lik sunmaktad ır. Sanayi, kimya tesisleri, enerji 
san tral leri, tersaneler, e tkin likler veya herhangi bir 

şantiyede yüksek güvenlik gereksinimleri yle beraber 
zor geometrilerde veya mimari yerleşimlerde dah i, 
allround (ffanşf ı) iskele sistemi, her zaman daha h ız

l ı, daha güvenl i ve daha ekonomik çözümler sunar. 

ENTEGRE SİSTEM-MAKSİMUM YATIRIM KORUMA 
2013'te dördüncü nesil al lround lighl\veight il e bir 
kez daha iske le yapım ı nda yen i b ir kilometre taşı 
oluşturduk. Tüm yen ili klerimiz gibi bu nesil de yatı
rım l arınızı ko rumak için diğer sistemlerle yüzde 100 
entegre. 

ALLROUND (FLANŞLI) İSKELE PRENSİBİ 
feri mühendisl ik testleri sonucunda çıkan sonuç: ya
p ısal olarak ideal olan şanşlı bağlantı ile tek kotta ve 
çeşitl i açılarda sekiz adete kadar bağlantı yapı l abi li r. 



Sistemin nasıl kurulacağı kendil iğinden an l aş ıl ır. Bir

çok uluslararası onay mevcuttu r. 

LAYHER ALLROUND" (FLANŞLI) İSKELE 

LAYHER LIGHTWEIGHT-İSKELEDE YENİ BOYUT 
Karl ı lık ve güvenl ik Layher'de zıt anlaml ı deği ldir. 

Aksine biz i yön lendiren şeyler sistemlerimizi daha 
haŞf, daha h ızl ı ve güçlü kılmak iç in yen i malze
meler, yeni üretim sü reçleri ve tasarım gel iştirmeleri 

yapmak ve daha da ekonomik hale getirmektedir. 

ALLROUND (FLANŞLI) İSKELE LIGHTWEIGHT
AVANTAJLARI 

Hızlı-ekonomiktir; daha haŞf parçalar, montaj hızı

nı ve nakliye kapasitesi ni artırır. İşçi li kte size büyü k 

avan taj sağlar. 

Güçlüdür; daha düşük ağı rl ığa rağmen a rtan yü k ta
şıma kapasitesi ... 

Güvenlidir; otomatik kilit fonks iyonu sayesinde mon
taj sırasındaki i ş güvenliğin i artırır. 

Ergonomiktir; sistemin artan yük taşıma kapasiteleri
ne bağlı o larak parçalarda deği şiklikler ve art.an kat 
yükseklikleri ... 

Verimlidir; yeni spigotlu dikmeler sayes inde asılı ve 
zeminde duran iskele ler iç in tek dikmedir. Bundan 
böyle ku rulumda ayrıca spigot kul lanarak zaman 
kaybı o lmayacak veya iki ayrı dikme depo lamaya ge

rek kalmayacaktı r. 

AR KAFES KİRİŞ (MAKAS) UYGULAMALARI 
• Geniş aç ıkl ıkları geçmede kolay çözüm (3-1 Sm). 
• İskele alanı altında çal ışma boşlukları oluştu rma. 
• Üst bölgede çalışma olduğunda yüksek oranda 

malzeme ve i şci l ik tasarru fu . 

/ 

Layher Allround (flanşlı) iskeleler, 
geometrik yapısı karmaşık 

gemilerde çalışılması en zor 
noktalarda bile kolaylıkla güvenli 

çalışma ortamı sunuyor. 

AR KONSOL UYGULAMASI 
• Radyus lu ve girintil i a lanlarda hızlı ve güvenli 

ulaşım çözümü. 

• Uygulandığı yüksekl iğin altındaki gereksiz 
malzeme kullanım ı ndan tasarruf. 

• Her noktada çeşitli geniş liklerde uygulanma 
özgürl üğü. 

PROJE VE TASARIM 
Layher sadece kal itel i malzeme teda ri k eden bir fir
ma deği ldir. Layher i ş ortaklarına p roje, tasarım ve 

özel çözümler iç in teknik destek sağl ayarak, yüksek 
fayda kazandı rmaktadır. Ezberleri bozan inovasyon
ları ile sektörde dikkate alı nmayan önem li kayıpları 

iş ortakl arına kazanca dönüştü rmektedir. l!I 
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