
MALZEME 1 iSKELE KALIP 1 UYGULAMA 

Layher TG 60 kalıp altı iskelesi 

Çok yönlü avantaj sağlayan 
proje çözümleri 

TG 60 kalıp altı iskele sisteminin en önemli avantajı, flanşlı çerçeveleri 
sayesinde Allround iskele sistemi ile uyumlu kullanılabi l mesi, böylece zorlu 
ça l ışma alanlarında maksimum hareket kabi liyeti sağlarken, düşük maliyetli 
çözümler sunabilmesidir. 
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Y 
üksek mukavemetli 
ve hafif çerçeve sis
temleri; (maks. 18kg) 

hızlı , kolay, esnek ve 
güvenli bir montaja 

olanak sağlar. Her bir Layher TG60 
taşıyıcı dikmesi, 60 kN'a kadar yük 
taşıyabilmektedir . Taşıyıcı iskeleyi, 
1.09m ve 3.07m arasındaki yatay 
taşıyıcı elemanlarla, ihtiyaç duyulan 

farklı ölçülerdeki kalıp ve ağır yük 
iskele kurulumuna uyarlayabilirsi

niz. Layher TG 60 kalıp altı iskelesi, 
birçok ülkede inşaat, maden, tünel, 

köprü gibi yapılarda kalıp ve ağır 
yük iskelesi olarak hizmet vermek

t edir. Layher TG 60 taşıyıcı kuleler. 
DiN EN 12812 normu gereklilikleri

ne uygun olarak tasarlanmış ve TS 
EN 12813 sertilikasına sahiptir. 
TG 60 ve Allround iskele sistemi 
birbiriyle tamamen uyumlu olarak 
kurulur. Döşeme albndaki döşeme 
kalın lıklarının fazla olduğu alanlar
da ağır yükleri karşılamak için TG 

60 çerçeveler kullanılırken, yüklerin 

daha az olduğu alanlarda Allround 
iskele sistemi döşeme albnda kulla

nılabili r. Allround sistemin maksi
mum hareket kabiliyeti sayesinde, 
mevcu1 saha koşullarında zaman 
kaybetmeden, arazi ile optimum 
uyuma sahip e,özümler üreti lmiştir. 

TG 60 çerçevelerinin flanşlı yapı

ya sahip olması, çapraz ve yatay 
bağlantı lar için Allround sistem ile 

yüzde yüz uyum sağlamaktadır . Bu 
özellik elinizdeki mevcut Allround 
malzemelerinizi, kalıp altında TG 60 
sistem ile birlikte kullanabileceğiniz 
anlamına gelmektedir. 

Dünyada iskele sektöründe öncü 

ve lider olan layher, sadece uzun 
ömürlü ve yüksek mukavemet

li ürünler ile değil yeni inovasyon 
çalışmalarında da ürün sürdürüle
bil irliğini esas alarak çahşmaların ı 

devam ettirmektedir. Bu sebeple 

üretilen her yeni ürünü, mevcutta 
olan malzemeleriniz ile entegre ede
bilir, birçok projede tekrar ve tekrar 
değerlendirebil irsin iz. Layher ailesi, 
75 yı llık büyük bir t ecrübe ve biri
kim ile sizlere "Daha Fazla Olanak• 
sunmak ve " Birlikte Daha Yükseğe" 
ulaşmak icin çalışmalarını aralıksız 

sürdürmeye devam ediyor. O 
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