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Layher Flanşlı İskele Sistemleri

Layher Allround (Flanşlı) 
İskele, başta endüstriyel 
tesisler olmak üzere, gemi 

yapım ve onarımlarında, sanat yapı-
larında, enerji santrallerinde, uçak 
bakım-onarımında, fabrikalarda, 
tünel, baraj vb. yapılarda ve her türlü 
cephe çalışmalarında kullanılabilen 
çok yönlü bir iskele sistemi.

Layher Allround (Flanşlı) İskele, 
benzersiz bağlantı tekniği sayesinde, 
güvenli ve sağlam bir şekilde dik bile-
şenler üzerine kaynaklanmış, “flanş” 
diye tabir edilen çok yönlü sekiz bağ-
lantı noktasından oluşuyor.

Layher Allround (Flanşlı) 
İskele Sisteminin 
Avantajları
•  Kurulumunu tek bir kişinin bile 

yapabileceği şekilde tasarlanan sis-
tem çok hızlı kurulur ve sökülür. 
Sadece 500 gr’lık çekiç yardımıyla 
kurtağzı geçişi ile flanşa bağlantı 
yapılır ve kama ile sıkılaştırılır.

•  Tek düzeyde 8 bağlantı, otomatik-
man oluşturulan dik açılar ve esnek 
açı seçimi, montaj güvenliği ve mal-
zemeden tasarruf sağlar.

•  Geniş kapsamlı parça programıyla 
uygulamada sınır tanımaz, akıl 
almaz olanaklar, özel çözümler 
sunar. Diğer Layher sistemleri ve 
ürünleriyle birlikte kullanılabilir.

•  Hatasız kurulur, montaj sırasında 

zamandan tasarruf sağlar, güvenli 
kullanılır.

•  Layher Allround iskeleleleri TS EN 
12810 ve 12811 normlarına tama-
men uyar.

Sedef Tersanesi, TCG 
ANADOLU’da Layher ile 
çalışacak

Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.’de inşa 
edilecek Havuzlu Çıkarma Gemisi’nin 
yapımında Layher İskele Sistemleri 
kullanılacak. 

Sedef Tersanesi tüm iskele parkur-
larında Layher ile köklü bir değişikliğe 
giderek, Layher AR modüler sistem 
iskelenin yüksek iş güvenliği, kurulum 
ve sökümdeki zaman kazançları, geniş 
ürün yelpazesi sayesinde zorluk dere-
cesi yüksek alanlara güvenli iskeleler 
oluşturulması gibi kazançlar sağlayarak 
tüm projelerinde verimliliği arttırdı.

Tersane, aynı zamanda, Karadeniz 
Holding Powershıp dönüşüm projele-
rinde ve tersane bünyesindeki birçok 
imalat ve bakım projelerinde de Layher 
iskele sistemleri ile çalışmasına ivme 
kazandırdı.

Layher sadece ürün anlamında değil, 
aynı zamanda iskele alanında çalışan 
personelin eğitiminde de tersaneye 
destek veriyor. Güncel yönetmelikle-
rin hatırlatılıp hayata geçirilmesi anla-
mında da süpervizörlük desteği sunan 
firma, bu hizmeti tüm ekip maksimum 
seviyeye gelene kadar devam ettirecek.

Bunun yanında tersanenin aynı anda 
birçok projede iskele stoğunu doğru 
yönetebilmesi açısından son derece 
önemli olan, Layher’in tüm dünyada 
kullanılan LAYPLAN çizim destek 
programını kullanarak, doğru planlama 
ve doğru çözümler yaparak katma değer 
sağlıyor. 

Layher İskele Sistemleri, zorlu tersane şartlarında bile hızlı, güvenli ve uzun ömürlü bir sistem 
olduğunu kanıtlayarak, tüm dünyada tercih edilen ve kullanıcı memnuniyeti en yüksek iskele 
sistemlerinden biri oldu…


