
L
ayher Türkiye, gemi inşaa sektöründe hız-
lı büyümesini İstanbul Tersanesi gibi yeni 
iş ortakları ile devam ettiriyor. Özellikle 
askeri gemi projelerinde sağladığı güven-
lik ve hızlı kurum-söküm avantajı ile pro-

jelerinizde hatırı sayılır ivme kazanabilirsiniz. Şuan 
İstanbul Tersanesi’nde yapımı devam eden askeri 
test ve eğitim gemisi (tveg)’nde kullanılan Layher Al-
lround (flanşlı) iskeleler, geometrik yapısı karmaşık 
gemilerde çalışılması en zor noktalarda bile kolaylık-
la güvenli çalışma ortamı sunuyor. 
En zorlu çalışma şartlarının olduğu ortamda bile Lay-
her Allround (flanşlı) İskele işinizi kolaylaştırır.

LAYHER ALLROUND® (FLANŞLI) İSKELE

ALLROUND (FLANŞLI) İSKELE 
ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜM 
Otomatik kilit fonksiyonu, hızlı ve cıvatasız sistem 
teknolojisindeki pozitif ve pozitif olmayan bağlantı-

ların kanıtlanmış birleşimi dik açılı, geniş açılı ve dar 
açılı bağlantıların güvenli ve otomatik olarak gerçek-
leşmesine olanak tanır. Layher Allround İskele, piya-
sada modüler iskele ile eş anlamlı hale gelmiştir. Bu 
orjinal sistem, 1974’te ortaya çıktığı günden itibaren 
geliştirilmekte ve kullanım konusunda eşsiz bir çe-
şitlilik sunmaktadır. Sanayi, kimya tesisleri, enerji 
santralleri, tersaneler, etkinlikler veya herhangi bir 
şantiyede yüksek güvenlik gereksinimleriyle beraber 
zor geometrilerde veya mimari yerleşimlerde dahi, 
allround (flanşlı) iskele sistemi, her zaman daha hız-
lı, daha güvenli ve daha ekonomik çözümler sunar. 

ENTEGRE SİSTEM-MAKSİMUM YATIRIM KORUMA 
2013’te dördüncü nesil allround lightweight ile bir 
kez daha iskele yapımında yeni bir kilometre taşı 
oluşturduk. Tüm yeniliklerimiz gibi bu nesil de yatı-
rımlarınızı korumak için diğer sistemlerle yüzde 100 
entegre. 

ALLROUND (FLANŞLI) İSKELE PRENSİBİ 
leri mühendislik testleri sonucunda çıkan sonuç: ya-
pısal olarak ideal olan flanşlı bağlantı ile tek kotta ve 
çeşitli açılarda sekiz adete kadar bağlantı yapılabilir. 

İstanbul Tersanesi projelerinde 
Layher’i tercih ediyor
İstanbul 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. 
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Sistemin nasıl kurulacağı kendiliğinden anlaşılır. Bir-
çok uluslararası onay mevcuttur. 

LAYHER ALLROUND® (FLANŞLI) İSKELE 

LAYHER LIGHTWEIGHT-İSKELEDE YENİ BOYUT 
Karlılık ve güvenlik Layher’de zıt anlamlı değildir. 
Aksine bizi yönlendiren şeyler sistemlerimizi daha 
hafif, daha hızlı ve güçlü kılmak için yeni malze-
meler, yeni üretim süreçleri ve tasarım geliştirmeleri 
yapmak ve daha da ekonomik hale getirmektedir. 
  
ALLROUND (FLANŞLI) İSKELE LIGHTWEIGHT-
AVANTAJLARI

Hızlı-ekonomiktir; daha hafif parçalar, montaj hızı-
nı ve nakliye kapasitesini artırır. İşçilikte size büyük 
avantaj sağlar. 

Güçlüdür; daha düşük ağırlığa rağmen artan yük ta-
şıma kapasitesi…

Güvenlidir; otomatik kilit fonksiyonu sayesinde mon-
taj sırasındaki iş güvenliğini artırır. 

Ergonomiktir; sistemin artan yük taşıma kapasiteleri-
ne bağlı olarak parçalarda değişiklikler ve artan kat 
yükseklikleri… 

Verimlidir; yeni spigotlu dikmeler sayesinde asılı ve 
zeminde duran iskeleler için tek dikmedir. Bundan 
böyle kurulumda ayrıca spigot kullanarak zaman 
kaybı olmayacak veya iki ayrı dikme depolamaya ge-
rek kalmayacaktır. 

AR KAFES KİRİŞ (MAKAS) UYGULAMALARI 
•	 Geniş açıklıkları geçmede kolay çözüm (3-15m). 
•	 İskele alanı altında çalışma boşlukları oluşturma. 
•	 Üst bölgede çalışma olduğunda yüksek oranda 

malzeme ve işcilik tasarrufu.

AR KONSOL UYGULAMASI 
•	 Radyuslu ve girintili alanlarda hızlı ve güvenli 

ulaşım çözümü. 
•	 Uygulandığı yüksekliğin altındaki gereksiz 

malzeme kullanımından tasarruf.  
•	 Her noktada çeşitli genişliklerde uygulanma 

özgürlüğü.

PROJE VE TASARIM 
Layher sadece kaliteli malzeme tedarik eden bir fir-
ma değildir. Layher iş ortaklarına proje, tasarım ve 
özel çözümler için teknik destek sağlayarak, yüksek 
fayda kazandırmaktadır. Ezberleri bozan inovasyon-
ları ile sektörde dikkate alınmayan önemli kayıpları 
iş ortaklarına kazanca dönüştürmektedir. ©
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