
B
irçok ülkede güvenle 
kullanılan Layher TG 
60 Kalıp Altı İskele-
si’nin en önemli özel-
liklerinden biri, Layher 

Allround iskele sistemine entegre 
olarak kurulabilmesidir. Bu özellik, 
Layher TG 60 taşıyıcı iskeleyi 1.09 
m ve 3.07 m arasındaki yatay taşıyı-
cı elemanlarla ihtiyaç duyulan farklı 
ölçülerde kalıp ve ağır yük iskele ku-
rulumuna olanak sağlar.

Layher TG 60 taşıyıcı çerçeve yüksekliklerinin 0.50 m, 
0.71 m ve 1.00 m gibi çeşitli ölçülerde olması, farklı 
yüksekliklerde kurulabilecek kalıplar için büyük kolaylık 
sağlamakta. Düşey taşıyıcılar, iki çapraz destekle sabit-
lenmiş çerçeve sisteminden oluşur. 
Yüksek mukavemetli ve hafif (maks.18 kg) oldukların-
dan dolayı hızlı, kolay, esnek ve güvenli bir montaja ola-
nak sağlar. Her bir Layher TG 60 taşıyıcı dikmesi, 60 kN 
(6 ton)’a kadar yük taşıyabilmektedir. 
Malzeme optimizasyonu ve sistemin çok yönlülüğü, 
yüksek yük taşıma kapasitesinin daha verimli kullanıla-
bileceği anlamına gelir. Bu durum, yüzde 30’u zaman 
olmak üzere, ekonomik açıdan da tasarruf sağlar. Lay-
her TG 60 taşıyıcı kuleler, söküm ve yeniden montaja 
gerek kalmadan kolayca takılabilen sisteme entegre te-
kerlekleri sayesinde hızlı ve verimli bir şekilde yeniden 
konumlandırılabilir. Bu sayede, tüm kule grupları tek bir 
işlemle hareket ettirilebilir.
Layher TG 60 taşıyıcı kuleler, zemin seviyesinde yatay bir 
düzlemde monte edilip, bir vinç yardımıyla istenilen yük-
sekliğe taşınabilir. Böylece kurulum hızı artar ve zaman-
dan tasarruf sağlanmış olur. Layher TG 60 taşıyıcı kule-
ler için geliştirilen yüzde 0-16 arasında eğim verilebilen 
masif taban plakaları sayesinde taşıyıcı kuleler eğimli 

yüzeylerde de rahatlıkla kurulabilir. Layher TG 60 ka-
lıp altı iskelesi, birçok ülkede inşaat, maden, köprü gibi 
sanat yapılarında kalıp ve ağır yük iskelesi olarak hiz-
met vermektedir. Layher TG 60 taşıyıcı kuleler, DIN EN 
12812 normu gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış 
ve TS EN 12813 sertifikasına sahiptir. Layher ailesi, 75 
yıllık büyük bir tecrübe ve birikim ile sizlere “Daha Fazla 
Olanak” sunmak ve “Birlikte Daha Yükseğe” ulaşmak 
için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. ¡

Zorlu çalışma alanları için en 
kolay çözümler!

LAYHER TG 60 KALIP ALTI İSKELESİ

Dünyanın en büyük sistem iskele üreticisi unvanına sahip Layher, iskele 
dünyasına yön vermeye hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün artan 
ve zenginleşen sistem iskeleye entegre malzeme çeşitliliği sayesinde, en 
zorlayıcı çalışma alanlarına kolayca ulaşabiliyor ve alanlarda güvenli ve rahat 
bir şekilde çalışabiliyoruz. Ülkemizde; inşaat, enerji, endüstri, maden, gemi, 
çimento ve benzeri birçok sektörde yeni inşa aşamalarının yanı sıra, bakım ve 
onarım süreçlerinde de müşterilerimize çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz.
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