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} NOT

Bu Montaj ve Kullanım Kılavuzunda gösterilen ürün ve montaj 
türleri, ülkelere özel düzenlemelere tabi olabilir. Ürünleri kulla-
nanlar bu düzenlemeleri dikkate alma sorumluluğunu taşır. Yerel 
düzenlemelere bağlı olarak, burada gösterilen ürünlerin hepsini 
teslim etmeme hakkımız saklıdır.

Bulunduğunuz yerdeki Layher ortağınız, ürünlerin izinleri, 
kullanımı ve özel montaj yönetmelikleri konusunda sizleri bilgi-
lendirecektir.
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} 1. GİRİŞ

Genel

Bu	 Montaj	 ve	 Kullanım	 Kılavuzu	 (MvK),	 Almanya,	 Güglingen-
Eibensbach	 şehrinde	 bulunan	 Wilhelm	 Layher	 GmbH	 &	 Co.	 KG	
firmasının	ürettiği	Şimşek	iskelelerin	montajı,	yapısının	değiştirilmesi	
ve	sökülmesine	yönelik	bilgileri	içerir.	Bu	MvK	kapsamında	tüm	olası	
uygulamaların	ele	alınmış	olması	mümkün	değildir.	Özel	uygulama-
larla	ilgili	sorularınız	olduğunda,	Layher	ortağınıza	başvurun.

Dikkat:	 İskelenin	 çökmeye	 karşı	 güvenliği	 kanıtlanmış	 olmalı	 ve	
montaj	süreci	dahil,	her	zaman	sağlanmalıdır.	Layher	Şimşek	iskele-
nin	 montajı,	 yapısının	 değiştirilmesi	 ve	 sökülmesi	 yalnızca	 yetkili	
bir	kişinin	denetimi	altında	teknik	yönden	yeterli	kişiler	tarafından	
gerçekleştirilebilir.

Montaj sırasında yalnızca, uyumluluk işareti <Ü> ile ve uygun Alman 
izin numarasıyla (Çelik Şimşek 70 için Z-8.1-16.2., aluminyum Şimşek 
70 için Z-8.1-844 ve çelik Şimşek 100 için Z-8.1-840) damgalanmış, 
orijinal Layher iskele parçaları kullanılabilir.

Resim 1 – 3: 
Orijinal Layher iskele 
elemanlarında tanımlama

Dikkat:	Layher	Şimşek	iskelenin	montajı,	yapısının	değiştirilmesi	ve	
sökülmesi	 sırasında	 çökme	 tehlikesi	 olabilir.	 İskeledeki	 çalışmalar,	
çökme	tehlikesinin	söz	konusu	olmayacağı	ya	da	en	aza	indirgenmiş	
olacağı	şekilde	gerçekleştirilmelidir.	Çökme	tehlikesinin	olabileceği	
montaj	 durumları	 bu	 MvK	 içinde	 montaj	 süreçlerinin	 açıklanması	
sırasında	aşağıdaki	sembolle	belirtilmiştir.

Montajdan	önce	tüm	iskele	parçaları	 ,	kusursuz	olmaları	açısından	
gözle	denetlenmelidir.	Zarar	görmüş	parçaların	kullanılmasına	izin	
verilmez.

İskeleyi	 kuran,	 kendi	 tehlike	 algılamasına	 göre,	 tehlikenin	 ortadan	
kaldırılması	 veya	 en	 aza	 indirgenmesi	 için	 uygun	 önlemleri	 almak	
zorundadır.	

Alınacak	 önlemler,	 gerçekte	 var	 olan	 risk	 faktörünün	 değer-
lendirilmesine,	uygulanabilir	olasılıkların	amaca	uygunluğuna	göre	ve	
•	 çalışanların	vasıflarına,
•	 tehlikeli	alanda	gerçekleştirilecek	çalışmanın	süresine,
•	 olası	düşme	yüksekliğine,
•	 çalışanın	düşebileceği	yüzeyin	yapısına,
•	 çalışma	mekanının	yapısına	ve	oraya	ulaşım	olanaklarına	
bağlı	olarak	seçilmelidir.

Montaj,	 yapının	 değiştirilmesi	 ve	 sökme	 işlemleri	 için	 teknik	 ve	 kişilere	
yönelik	önlemler	alınabilir.	Örn.	montaj	durumuna	göre	olası	önlemler,	
vasıflı	ve	söz	konusu	tehlike	durumu	konusunda	özellikle	bilgilendirilmiş	
elemanların	 çalıştırılması,	 montaj	 güvenlik	 korkuluğunun	 ya	 da	 özel	
durumlarda		uygun	bir	kişisel	koruma	donanımının	kullanılması	şeklinde	
olabilir.	Montaj	süreci,	her	durumda,	yan	koruma	elemanlarının	hemen	
takılmış	 olması	 ve	 böylece	 çoğunlukla	 güvenli	 alanlarda	 çalışılması	
şeklinde	gerçekleştirilmelidir.

Layher	 Şimşek	 iskelenin	 montajı	 sırasında	 kişisel	 koruma	 donanımı	
(KKD)	 veya	 montaj	 güvenlik	 korkuluğu	 (MGK)	 öngörüldüğünde	 ya	
da	 yerel	 yönetmelikler	 gereğince	 zorunlu	 olduğunda,	 Bölüm	 2‘de	
gösterilen	bağlantı	noktaları	ve	gösterilen	MGK	kullanılmalıdır.	KKD,	
düşmeye	 karşı	 güvenlik	 sağlamaya	 uygunluk	 açısından	 denetlen-
melidir;	burada	özellikle	ikinci	ve	üçüncü	iskele	katlarının	montajına	
dikkat	edilmelidir.
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İskele	 çalışmalarının	 başlamasından	 önce,	 öngörülen	 çalışma	
alanında	 çalışanları	 tehlikeye	 düşürebilecek	 tesislerin	 var	 olup	
olmadığı	 müteahhit	 tarafından	 belirlenmelidir.	 Montaj,	 yapı	
değişikliği	 ve	 sökme	 işlemleri	 yalnızca	 uygun	 koruma	 donanımı	
kullanılarak	gerçekleştirilmelidir.	İskele	parçaları	elden	ele	atılamaz.	
Parçalar,	kaymayacak	veya	düşmeyecek	şekilde	verilmelidir.

İskele,	her	kullanımdan	önce,	düzgünlük	açısından	denetlenmelidir.

Layher	 Şimşek	 iskelenin	 standart	 modeliyle	 ilgili	 bu	 Montaj	 ve	
Kullanım	 Kılavuzu	 açısından,	 temel	 olarak,	 iskelelerin	 montajı,	
yapılarının	 değiştirilmesi	 ve	 sökülmesi	 işlemlerinin	 yalnızca	 yetkili	
kişilerin	gözetimi	altında	ve	bu	çalışmalar	için	gerekli	eğitimi	almış,	
teknik	 yönden	 uygun	 kişiler	 tarafından	 gerçekleştirilebileceğini	
belirtmek	 istiyoruz.	 Bu	 çalışmalar	 ve	 kullanım	 sırasında,	 İşletme	
Güvenliği	Yönetmeliği	koşullarına	uyulmalıdır.	Aşağıdaki	Montaj	ve	
Kullanım	 Kılavuzu	 çerçevesinde,	 kurulumu	 gerçekleştiren	 ve	 iske-
leyi	kullanan	kişilere,	tehlike	analizlerimiz	bazında,	o	andaki	montaj	
durumunda	 İşletme	 Güvenliği	 Yönetmeliğinin	 gereklerine	 katkıda	
bulunma	olanağı	sunuyoruz.

Bu	Montaj	ve	Kullanım	Kılavuzu	kapsamında	belirtilen,	kullanıcının	
İşletme	Güvenliği	Yönetmeliği	gereklerine	uymasına	yardımcı	ola-
cak	 teknik	 ayrıntılar	 bağlayıcı	 değildir.	 Kurulumu	 gerçekleştiren	
kişiler	 veya	 kullanıcılar	 İşletme	 Güvenliği	 Yönetmeliği	 koşulları	
gereğince	 tehlikeleri	 değerlendirmeli	 ve	 görev	 bilinciyle	 gerekli	
önlemleri	almalıdır.	Bu	bağlamda,	her	ayrı	durumun	özellikleri	dik-
kate	alınmalıdır.

Her	 durumda	 aşağıdaki	 Montaj	 ve	 Kullanım	 Kılavuzunun	 	 dik-
kate	 alınması	 ana	 koşuldur.	 Özellikle	 iskelelerin	 çökmeye	 karşı	
güvenliiği	 önde	 gelmek	 üzere,	 tüm	 verilerin	 yalnızca	 Sayfa	 4‘te	
verilen	 izin	 numaralarına	 sahip,	 orijinal	 Layher	 iskele	 parçalarının	
kullanılması	 durumunda	 geçerli	 olduğuna	 dikkat	 çekeriz.	 Yabancı	
firmaların	 ürünlerinin	 kullanılması,	 güvenlik	 açıkları	 ve	 çökmeye	
karşı	güvenliğin	yetersizliğiyle	sonuçlanabilir.

Bu	 Montaj	 ve	 Kullanım	 Kılavuzu,	 denetimi	 gerçekleştiren	 kişiler	
ve	 ilgili	 çalışanların	 elinin	 altında	 bulunmalıdır.	 İskelenin	 montajı,	
yapısının	değiştirilmesi	ve	sökülmesi	ile	kullanılması	sırasında,	İşletme	
Güvenliği	Yönetmeliğinin	iskelerin	kurulumu	ve	kullanılmasıyla	ilgili		
düzenlemeleri	dikkate	alınmalıdır.

İskele Sistemi

Layher	 Şimşek	 iskele,	 sistem	 genişliği	 0,73	 m	 ve	 1,09	 m	 olan,	
önceden	 üretilmiş	 yapı	 elemanlarından	 oluşan	 çelik	 çerçeveli	 bir	
iskeledir.	Alan	uzunlukları	1,57	m,	2,07	m,	2,57	m	ve	3,07	m‘dir.	0,73	
m	 ve	 1,09	 m	 boyunda	 daha	 kısa	 elemanlar	 da	 edinmek	 müm-
kündür.	 Çerçeveler	 2,00	 m	 yüksekliğindedir	 ve	 böylece	 katlar	
arasındaki	 mesafeyi	 belirler.	 Bunlar,	 üst	 taraflarında	 bulunan	 boru	
bağlantılarıyla	 taban	 elemanları	 düzeyinde	 birleştirilir.	 Çapraz	 ele-
manlar	 ve	 arka	 korkuluklar	 kama	 bağlantıları	 yardımıyla	 dikme	
borularıyla	 birleştirilir.	 Taban	 parçaları	 tırnaklar	 sayesinde,	 destek	
elemanları	üzerinde	yatay	konumda	tutulur	ve	böylece	iskeleyi	hem	
dik	açılarda,	hem	de	bina	cephesine	paralel	konumda	sabitler.	

Yapı	elemanlarının	üretilmesi	ve	markalanması,	Sayfa	4‘te	belirtilen,	
genel	yapı	denetimi	izinleriyle	düzenlenir.

Denetim ve Belgelendirme

İskele,	her	montajdan	sonra	ve	her	kullanımdan	önce	yetkili	kişiler	
tarafından	 denetlenmeli	 ve	 bu	 denetimler	 belgelendirilmeli-
dir.	 İskelenin	 belli	 bölümleri,	 özellikle	 montaj,	 yapı	 değiştirme	
ve	 sökme	 işlemleri	 sırasında	 kullanıma	 hazır	 olmadığında,	 „Giriş	
Yasak“	levhalarıyla	işaretlenmelidir.	Bunun	ötesinde,	iskelenin	hazır	
olmadığı	 ve	 dolayısıyla	 üzerine	 çıkılamayacağı,	 sınırlar	 çekilerek	
belirgin	biçimde	belirtilmelidir.
İskelenin	 tamamlanmasının	 ardından	 denetim	 kanıtı	 belge-
si,	 kullanım	 süresince	 iskelenin	 açıkça	 görülebilir	 bir	 noktasına	
yerleştirilmelidir.	Bu	belge	aşağıda	belirtilen	verileri	içermelidir.

Örnek	tanımlama:
•	 Çalışma	iskelesi	EN	12811-1	gereğince,	koruma	iskelesi	DIN	4420-
	 1	gereğince
•	 Genişlik	sınıfı	W06,	yük	sınıfı	3	
•	 Eşit	dağılmış	yük	en	fazla	2,00	kN/m2

•	 Denetim	tarihi
•	 İskele	Kurulum	İşletmesi	Klettermann	
	 12345	Musterstadt
	 Tel.	12	34/12	34	56
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}	2. DÜŞMELERE KARŞI GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ

Yerel	 yönetmelikler	 gereğince	 ya	 da	 iskele	 kurucusu	 tarafından	
gerçekleştirilen	 tehlike	 değerlendirmesinin	 sonucu	 olarak	 montaj	
ve	 sökme	 işlemleri	 sırasında	 kişisel	 koruma	 donanımı	 (KKD)	 veya	
montaj	güvenlik	korkuluğu	(MGK)	gerekli	olabilir.

Kişisel Koruma Donanımı (KKD) 
Bağlantı Noktaları

Layher	 Şimşek	 iskelenin	 montajı	 veya	 sökülmesi	 sırasında	 KKD	
kullanılması	öngörüldüğünde,	Resim	6,	7	ve	8‘de	gösterilen	bağlantı	
noktalarından	yararlanılmalıdır.
KKD,	düşmeye	karşı	güvenliği	sağlamaya	uygunluk	açısından	denet-
lenmelidir.	Buna,	özellikle	2.	ve	3.	 iskele	katlarında	kullanımda	dik-
kat	edilmelidir.

Resim	7:	
Bağlantı	
noktaları	1	ve	2

Resim	6:	Bağlantı	noktaları

Resim	8:	
Bağlantı	
noktası	3

Resim 6‘ya göre bağlantı noktalarının tanımı:		
1 • Dış dikmede eklem sacı (tepede) - Resim 7
2 • İç dikmede eklem sacı (tepede) 
3 • Üst korkuluk bağlantısı - Resim 8

Kullanım

İskele	 kullanıcısı,	 seçilen	 iskelenin	 gerçekleştirilecek	 çalışmalara	
uygunluğunu	 ve	 güvenli	 işlevini	 denetlemek	 zorundadır	 (İşletme	
Güvenliği	Yönetmeliği,	Madde	4).	Kullanımdan	önce	iskelenin	gözle	
görülür	 hatalar	 açısından	 denetlenmesini	 sağlamalıdır.	 Denetim	
sırasında	 hatalar	 belirlendiğinde	 iskelenin	 hata	 belirlenen	 alanları,	
iskele	kurucusu	tarafından	bu	hatalar	giderilene	dek	kullanılamaz.	
İskelede	 sonradan	 yepılan	 değişiklikler	 montaj,	 yapı	 değişikliği	
veya	 sökme	 işlemi	 sayılır	 ve	 ancak	 teknik	 açıdan	 uygun	 çalışanlar	
tarafından	gerçekleştirilebilir.	Bu	işlemler	iskele	kurucusu	tarafından	
denetlenmeli	ve	onaylanmalıdır.	

İşletme	 Güvenliği	 Yönetmeliğinin	 yasal	 düzenlemeleri	 dikkate	
alınmalıdır.	 İş	güvenliğiyle	ilgili	diğer	bilgiler,	Yapı	Yasası,	„Çalışma	
ve	Koruma	İskeleleri	Kullanımı“	bölümünden	edinilebilir.	

Şimşek	 iskele	 izinlerinin	 temeli	 Alman	 ve	 Avrupa	 normlarıdır.	
Şimşek	 iskele	 daha	 birçok	 ülkede	 izinlere	 sahiptir	 ve	 Britanya	
standartlarıyla	uyumludur.	
Dikkat:	 Farklı	 ve	 tamamlayıcı	 yerel	 yönetmelikler	 bu	 MvK	
kapsamında	ele	alınmamıştır,	ancak	dikkate	alınmalıdır.

Ayrıntılı	parça	yelpazesini	kataloğumuzda,	statik	verileri	teknik	bel-
gelerimizde	görebilirsiniz.

Resim	4	ve	5:	İskele	işaret	levhaları
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		Resim	12	ve	13:	Montaj	direğinin	Şimşek	çerçeveye	bağlantısı

Layher Montaj Güvenlik Korkuluğunun 
(MGK) İşlev Şekli

Layher	MGK	iki	temel	parçadan	oluşur	-	montaj	dikmesi	ve	telesko-
pik	korkuluk.	Yerel	yönetmelikler	gereğince	montaj	dikmesi	a)	veya	
b)	kullanılmalıdır.

a.	1	m	yükseklikte	teleskopik	korkuluk	için	bağlantılı	montaj	dik-
mesi

b.	0,5	m	ve	1	m	yükseklikte	teleskopik	korkuluk	için	bağlantılı	mon-
taj	dikmesi

c.	2,00	m‘den	3,07	m‘ye	kadar	olan	alan	uzunlukları	için	ve	bir	dik-
meyi	birleştirerek	kullanılmak	üzere	kombine	alan	uzunlukları	
(örn.	1,57	m	ve	1,09	m)	için	aluminyum	teleskopik	korkuluk

Soldan	sağa:	Resim	9	-	resim	11

Layher	 MGK	 montaj	 dikmesi,	 bir	 montör	 tarafından	 iki	 konumdan	
takılıp	sökülebilir.

1.	Üstten	montaj	ve	sökme 2.	Alttan	montaj	ve	sökme
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Resim	14:	Tırmanma	alanında	MGK	montajı

Resim	15:	Tırmanma	alanında	MGK	uygulama	ayrıntıları

} 3. ŞİMŞEK İSKELE EKLENTİLERİ

Şimşek	iskelelerde	aşağıdaki	eklentiler	kullanılabilir:	
•	 Et	kalınlıkları		
	 3,2	mm	ve	4,05	mm	olan	çelik,
	 4,0	mm	olan	aluminyum
	 standart	iskele	boruları
•	 Sıkma	momenti	50	Nm	olan,	EN	74‘e	uygun	veya	yapı	denetimi	

izinli		bağlantılar
•	 Yerel	yönetmeliklere	uygun	ahşap	veya	çelik	kalaslar.	

İskele	 boruları,	 bağlanılar	 yardımıyla	 çerçevelere,	 konsollara,	 kafes	
taşıyıcılara	ve	diğer	Şimşek	elemanlarına	sabitlenebilir.

Bağlantılarla	 sabitlenmiş	 iskele	 boruları	 hem	 statik	 işlev	 üstlenir,	
hem	de	diğer	amaçlar	için	kullanılabilir.

Ahşap	 veya	 çelik	 iskele	 kalaslarının	 kullanılması	 durumunda,	
yerel	 yönetmeliklere	 göre	 izin	 verilen	 kalas	 kesitleri,	 maksimum	
genişlikler	ve	diğer	kullanım	kriterleri	dikkate	alınmalıdır.	Tahta	ve	
çelik	 kalaslar	 istenmeden	 yerinden	 kalkmaya	 veya	 kaymaya	 karşı	
güvenceye	alınmalıdır.

Alman	standartları	gereğince	iskele	kalasları	genişlikleri	teknik	bel-
gelerimizde	görülebilir.

	UYARI
Ahşap kalaslar yalnızca üste yerleştirilen ilave kalaslar olarak 
kullanılabilir ve her hangi bir sağlamlaştırıcı işlev üstlenemez. 
Layher sistem kalasları, Layher Şimşek iskelelerde sabitleyici 
işlev üstlenir ve ahşap kalaslar bunların yerini alamaz.
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} 4. LAYHER ŞİMŞEK İSKELE TEMEL 
PARÇALARI

Kurulum	aşağıdaki	6	temel	elemanla	gerçekleştirilir:

Çerçeveler
Çerçeveler	 çelikten	 	 (0,36	 m,	 0,73	 m	 ve	 1,09	 m	 genişliğinde)	 veya	
aluminyumdan	 (0,73	 m	 genişliğinde)	 üretilmiş	 olarak	 edinilebilir.	
Dengeleme	 çerçeveleri,	 	 0,66	 m,	 1,0	 m	 ve	 1,5	 m	 yüksekliklerde	
mevcuttur.	

Ayarlı Ayak Milleri
Ayak	plakaları	ile	ayarlı	ayak	milleri	tüm	yüzeyleriyle	zemine	oturmalı	
ve	kaymaya	karşı	güvenceye	alınmış	olmalıdır.

Ayarlı	ayak	millerinin	tipleri	ve	maksimum	uzunlukları
Normal ayak 
mili 40

Normal ayak 
mili 60

Döndürülebilir ağır yük 
ayak mili 60

Maksimum 
uzatılabilirlik

25 cm 41 cm 41 cm

Sonuna	 kadar	 uzatılmış	 ayarlı	 ayak	 milleri,	 taşıma	 kapasiteleri	
kanıtlanmış	olduğunda	kullanılabilir.

Eğimli	 zeminde,	 hareketli	 ayak	 milleri	 veya	 kama	 şeklinde	 altlıklar	
kullanılmalı	ve	kaymaya	karşı	güvenceye	alınmalıdır.	

	UYARI
Ayarlı ayak milinin tek yandan oturtulması ayak mili 
kesitinde aşırı yüklenmeye ve iskelenin çökmesine neden 
olabilir.

Resim	16

İskele Kalasları
0,73	 m	 genişliğindeki	 her	 iskele	 alanında,	 ya	 0,61	 m	 eninde	 bir	
adet	ya	da	0,32	m	eninde	iki	adet	iskele	kalası	kullanılmalıdır.	İskele	
kalasları	çerçevelerin	U	profiline	takılmalıdır.	1,09	m	genişliğindeki	
iskele	alanlarında,	ya	0,32	m	eninde	üç	adet	ya	da	0,61	m	eninde	bir	
adet	ve	0,32	m	eninde	bir	adet	iskele	kalası	kullanılmalıdır.

İskele	kalasları,	bir	üst	katın	çerçeveleri	veya	en	üst	katta,	korkuluk-
lar	 ya	 da	 koruma	 kafesi	 destekleriyle,	 istenmeden	 yerinden	 kalk-
maya	karşı	güvenceye	alınmalıdır.	Kalasların	bu	şekilde	güvenceye	
alınması	 mümkün	 olmadığında,	 taban	 emniyet	 elemanları	 (Resim	
73)	 kullanılmalıdır.	 Taban	 emniyet	 elemanları	 ve	 koruma	 kafesi	
destekleri	pimlerle	güvenceye	alınmalıdır.

	UYARI
Çatıdan veya diğer noktalardan düşen parçaları en-
gelleme iskelelerinde, yalnızca bu uygulamalar için izinli 
kalaslar kullanılabilir. Örn. çerçeveli dayanıklı ahşap, 
çerçeveli masif ahşap, aluminyum kaplamalı ve bileşik 
malzemeden kalaslar gibi ürünler kullanılamaz.

Masif	kalaslar	çürümeyecek	şekilde	depolanmalı	ve	düzenli	aralıklarla	
sağlıklı	 olmaları	 açısından	 denetlenmelidir.	 Zarar	 görmüş	 masif	 ka-
laslar	kullanılmamalıdır.

1	 Çerçeve
2	 Ayarlı	ayak	milleri
3	 İskele	kalasları
4	 Korkuluklar
5	 Çaprazlar
6	 Süpürgelikler
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Çaprazlar

İskele	 alanının	 dış	 tarafında,	 en	 az	 beş	 alanda	 bir,	 boyuna	
sağlamlaştırıcı	olarak	çaprazlar	monte	edilmelidir.

Çaprazlar,	 çerçevenin	 bağlantı	 sacındaki	 oyuğa	 takılır	 (Resim	 17).	
Karşı	 yandaki	 çerçevenin	 alt	 tarafında,	 kamalı	 bağlantı	 çerçeve	
borusuna	takılır.	Kamalı	bağlantının	sabitlenmesinden	önce,	kamalı	
bağlantının	aşağı	yukarı	kaydırılmasıyla,	çerçeveler	tam	dik	duruma	
getirilmelidir.	 Euro	 çerçevelerde	 bu	 durum,	 kamalı	 bağlantı	 işaret	
deliğinin	tam	altında	durduğunda	söz	konusudur	(Resim18).

Dikkat:	 Ayarlama	 yapıldıktan	 sonra	 kamalı	 bağlantı	 sabitlenir.	 En	
fazla	beş	iskele	alanında	bir	çapraz	kullanılmalıdır.

	UYARI
Yanlış monte edilmiş iskele bağlantıları, iskele yapısının 
sağlamlığını azaltır ve iskelenin çökmesine neden olabilir. 
Kamalı bağlantılar, 500 g ağırlığında bir çekiçle, sıkışana kadar 
sabitlenir. Cıvatalı bağlantılar  50 Nm momentle sıkılmalıdır.

Resim	17:	Çapraz	üst	bağlantısı Resim	18:	Çapraz	alt	bağlantısı

Üç Parçalı Yan Koruma

Yerel	yönetmelikler	farklı	bir	düzenleme	getirmediği	sürece,
•	 korkuluk,
•	 ara	kiriş	ve
•	 süpürgelikten	oluşan
üç	parçalı	yan	koruma,	kullanılan	tüm	iskele	düzeylerinde	iskelenin	
dış	yanına	monte	edilmelidir.	

İskele	 tabanının	 bina	 cephesin-
den	 uzaklığına	 göre	 iskelenin	 iç	
tarafında	da	yan	koruma	gerekli	
olabilir.	 Yerel	 yönetmelikler	 dik-
kate	alınmalıdır.

Resim	20:	Geçme	korkuluk Resim	21:	Çakılan	korkuluk

Resim	19:	Şimşek	iskelede	üç	
	 parçalı	yan	koruma

Korkuluklar

Korkuluklar	korkuluk	bağlantılarına	yerleştirilmeli	ve	kamaya	vuru-
lan	bir	çekiç	darbesiyle	sabitlenmelidir.
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İç Korkuluklar

İskelenin	 bina	 cephesinden	 uzakta	 olmasından	 dolayı	 iç	 kor-
kuluklar	 gerektiğinde,	 bunlar	 kilitli	 korkuluk	 bağlantılarıyla	
Euro	 çerçevelerdeki	 uzunlamasına	 deliklere	 (Resim	 22)	 çabuk-
ça	 takılabilir.	 Eski	 tip	 çerçeveler	 kullanıldığında,	 iç	 korkulukların	
montajı	için	kamalı	korkuluk	bağlantıları	(Resim	23)	kullanılmalıdır.	
Korkuluk	 bağlantılarında	 doğru	 yüksekliklere	 dikkat	 edilmelidir		
(bkz.	Resim	19).

Resim	22:	Kilitli	korkuluk	bağlantısı Resim	23:	Kamalı	korkuluk	bağlantısı

Resim	24:	Geçme	süpürgelik

Layher Şimşek iskelede 
süpürgelik takılması
Boylamasına	 süpürgelikler	 süpürge-
lik	sürgülerine	takılır.	Alın	tarafındaki	
süpürgelikler	tek	taraflı	olarak	süpür-
gelik	sürgülerine	takılır.		Karşı	tarafta-
ki	fitting	çerçevenin	dikey	elemanını	
kavrar.

Süpürgelikler

Süpürgelikler,	 iskelenin	 dış	 yanındaki	 üç	 parçalı	 yan	 korumayı	
tamamlar.	Tırmanma	alanlarında	süpürgelik	kullanılmayabilir.

} 5. MONTAJ SÜRECİ

Birinci İskele Katının Montajı

1.	Şantiyenin	en	yüksek	noktasından	başlanmalıdır.	Korkuluklar	
zemine	serilmeli,	ayarlı	ayak	milleri	yükü	dağıtan	altlıklar	üzerine	
yerleştirilmelidir.

2.	İlk	iki	çerçeve	ayarlı	ayak	millerine	geçirilmeli	ve	korkuluklarla	
bağlanmalıdır.	

3.	Korkuluk	kirişi	terazide	olana	dek,	ayarlı	ayak	milleri	çevrilmeli	ve	
ardından	taban	yerleştirilmelidir.

4.	Çapraz,	bağlantı	sacının	yuvasına	oturtulmalı	ve	işaret	deliğinin	
hemen	altında,	karşı	yandaki	çerçevenin	alt	tarafına	kamayla	
sabitlenmelidir	(bkz.	Sayfa	10).

Dikkat:	 Zeminin	 taşıma	 kapasitesi	 denetlenmeli	 ve	 uygun	 yük	
dağıtıcı	altlıklar	yerleştirilmelidir.

Dikkat:	 Ayarlı	 miller	 izin	 verilen	 maksimum	 uzunluktan	 fazla	
uzatılmamalıdır.	 Üst	 katlarda	 çökme	 tehlikesini	 engellemek	 için	
tabanların	maksimum	cephe	uzaklığı	korunmalıdır.

Resim	25

Resim	26
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5.	 Tırmanma	 alanındaki	 ilk	 U	
yatay	 eleman	 ayak	 millerine	
takılır.	 Merdiven	 dayanağı	
olarak	taban	yerleştirilir.

Resim	27								

Resim	28

Dikkat:	 Her	 çerçeve	 düzeyinde	 en	 fazla	 bir	 dengeleme	 çerçevesi	
monte	 edilmelidir.	 Dengeleme	 çerçevelerinin	 kullanılması	 duru-
munda	ankraj	kilidi	bir	iskele	katı	aşağıya	kaydırılmalıdır.

	10.	 Yatay	destek,	çapraz	alana	monte	edilir.

Resim	29

	11.	 Bir	sonraki	çerçeve	takılır	ve	korkuluklarla	bitmiş	olan	alana	
bağlanır.

	12.	 Su	terazisiyle	tam	yatay	konumda	olması	kontrol	edilir	ve	
gerektiğinde	ayak	milleri	döndürülerek	ayarlanır.

Resim	30

6.	Çok	eğimli	arazide	 iskele,	dengeleme	çerçeveleriyle	(0,66	m,	1,0	
m	ve	1,5	m)	zemine	uydurulur.

7.	Bunun	 için,	 gerektiğinde,	 en	 yüksek	 noktada	 başlangıç	 U	 yatay	
elemanları	monte	edilmelidir.

8.	Eğimli	zeminde	döndürülebilir	ayak	milleri	kullanılabilir.	
9.	Dengeleme	çerçeveleri,	borular	ve	bağlantı	elemanları	yardımıyla	

yatay	konumda	sabitlenmelidir.

	13.	 Sonraki	taban/geçiş	takılır.
14.	 İskele	alanının	montajı	tamamlanır.	Tırmanma	alanındaki	korku-

luklar	sökülür.

Resim	31

Resim	32

Dikkat:	Ankrajlar,	sürekli	olarak,	iskele	montajının	ilerlemesiyle	bir-
likte	monte	edilmelidir.	Bununla	ilgili	olarak	bkz.	Bölüm	6,	Sayfa	14.	
Tek	bir	iskele	katı	kullanılacaksa,	her	iki	çerçeveden	birinin	ankraja	
bağlantısı	yeterlidir.	Tek	katlı,	çatıdan	düşen	parçaları	tutma	iskele-
sinde	her	çerçeve	ankraja	bağlanmalıdır.
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Resim	33

Diğer İskele Katlarının Montajı

Yüksekliği	 8	 m‘yi	 aşan	 iskelelerde	 (zeminden	 en	 üst	 tabana	 kadar	
olan	yükseklik)	montaj,	yapı	değiştirme	ve	sökme	işlemleri	sırasında	
yapı	asansörleri	kullanılmalıdır.		Farklı	olarak,	iskelenin	yüksekliği	14	
m‘yi	 ve	 genişliği	 10	 m‘yi	 aşmadığı	 durumlarda	 yapı	 asansörlerinin	
kullanılması	gerekmeyebilir.
Yatay	 taşımanın	 elle	 gerçekleştirildiği	 iskele	 katlarında	 korkuluklar	
ve	ara	destekler	olmalıdır.	Elle	taşıma	sırasında	her	iskele	katında	en	
az	bir	kişi	bulunmalıdır.

Dikkat:	Diğer	 iskele	 katlarının	 montajı	 sırasında	 çökme	 tehlikesi	
söz	konusu	olabilir.	İskele	kurucusu	tarafından	gerçekleştirilmiş	olan	
tehlike	analizi	sonucunda	gerekli	önlemler	alınmalıdır.

Dikkat:	 Geçişlerdeki	 kapaklar	 her	 zaman	 kapalı	 tutulmalıdır!	
Bunlar	 yalnızca	 kullanılacağı	 zaman	 açılmalı	 ve	 ardından	 derhal	
kapatılmalıdır!

Resim	35

En	üst	iskele	katının	çerçeveleri	resimde	gösterildiği	şekilde	monte	
edilir.	 Çerçevelerin	 montajının	 ardından	 korkuluk	 çıtası	 yerleştirilir	
ve	 kamalarla	 sabitlenir.	 	 Daha	 sonra	 alın	 korkulukları	 ve	 süpürge-
likler	 monte	 edilir.	 Montaj	 sürdükçe	 ankrajlar	 bağlanmalı	 ve	 yatay	
çaprazlar	takılmalıdır.

Resim	34 Örn.	 tırmanma	 alanında	
montaj	 güvenlik	 korku-
luklarının	 kullanılmasıyla	
tehlikenin	önlenmesi.

Çaprazların Konumu

En	 fazla	 5	 iskele	 alanında	 bir	
çapraz	kullanılabilir.

--------------	 Kule	şeklinde	
	 çapraz	bağlantıları
----		---		----	 Ardarda	çapraz	
	 bağlantıları

Resim	30:	Çaprazların	konumu

	UYARI
Çaprazların ve/veya yatay elemanların eksikliği iskelenin 
sağlamlığını olumsuz yönde etkiler ve iskelenin çökme-
sine neden olabilir.
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}	6. ANKRAJ

Dikkat:	Ankrajlar	iskelenin	sağlamlığı	açısından	önemlidir	ve	iskele	
montajı	sürdükçe	bağlanmalıdır.

Ankrajlar	 yalnızca	 taşıma	 gücü	 yüksek	 iskele	 elemanlarına	
bağlanmalı	ve	gerektiğinde	ankraj	bağlantısı	yapılan	yüzey,	çekme	
denemeleriyle	kontrol	edilmelidir.	Yeterli	 taşıma	kapasitesi	uzman	
deneyimiyle	 denetlenebildiği	 ve	 ankraj	 kuvveti	 A‘nın	 kullanım	
değeri	1,5	kN‘dan,	DIN	1045	gereğince	betonarme	zeminde	ise	6,0	
kN‘dan	yüksek	olmadığı	takdirde	kanıt	gerekmeyebilir.	Ankraj	kuv-
vetleri	 için	 tüm	 bağlantı	 elemanlarının	 (ankrajlar,	 halkalı	 cıvatalar,	
dübeller)	taşıma	kapasitesi	kanıtlanmalıdır.

	UYARI
Eksik ya da yeterli taşıma kapasitesine sahip olmayan ankraj-
lar iskelenin sağlamlığını tehlikeye atar ve çökmesine neden 
olabilir.

İskelenin	ankrajı	aşağıdaki	yardımcı	parçalarla	gerçekleştirilir:

a)	 Dübeller	ve	halkalı	vidalarla	duvarlara	ankraj	
	 •	Şimşek	ankrajlar
	 •	Ankrajlar		 2	adet	ikili	normal	kelepçe	ile	yukarıdan
	 				 	1	adet	normal	ve	1	adet	ankraj	kelepçe	ile
	 	 	2	adet	saç	kelepçe	ile	(yalnızca	en	üst	katta)
	 •	İskele	tutuculu	V	ankrajlar

b)	 Kıskaçlı	 bağlantılarla	 taşıyıcı	 yapılara	 ankraj	 bağlantısı	 ve	 boru/		
	 kelepçe	bağlantı	konstrüksiyonları
	 •	Dikmelere	ankraj	bağlantısı	(bkz.	Sayfa	15)
	 •	Yatay	kirişlere	ankraj	bağlantısı	(bkz.	Sayfa	16)

Dikkat:	Gösterilen	 ankraj	 bağlantıları	 kuvvet	 taşıma	 açısından	
farklılıklar	gösterir	ve	yeniden	denetlenmeden	değiştirilemez.

Şimşek Ankrajlar

1.	Normal	bağlantılı	Şimşek	ankrajlar	iç	taraftaki	dikmelere	bağlanır.	
Bu	sırada	ankraj	halkalı	cıvatanın	içinden	geçirilir.

2.	Bunun	için	Şimşek	ankrajın	arka	ucu	çerçevenin	U	profilini	kavra-
malıdır.

Resim	37:	Şimşek	ankraj

İskele	 tutucular,	 2	 adet	 normal	
kelepçe	 yardımıyla	 iç	 ve	 dış	
dikmelere	 bağlanır.	 Bu	 işlem	
sırasında	 ankraj,	 halkalı	 vida	
içinden	 geçirilir.	 Konsollar	 kulla-
nıldığında	 ankraj,	 bağlantı	 sac-
larının	 altına	 bağlanmalıdır.	 Bu	
nedenle	 oluşan	 azalan	 geçiş	
yüksekliğine	dikkat	edilmelidir.

Resim	38:	Normal	kelepçeli	
iskele	tutucular

İskele Tutucular

Dikkat:	2	Bağlantılı,	uzun	(1,45	m‘ye	kadar)	iskele	tutuculu	ankraj-
lar	 ile	 diğer	 boru	 ve	 ankraj	 bağlantıları,	 bağlantı	 sacının	 hemen	
yakınında	gerçekleştirilmelidir.
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Resim	39:	Ankraj	kelepçeli	
iskele	tutucular

Resim	40:	(Sağda)
Ankraj	kelepçesi	
ayrıntıları

Resim	41:	Ankraj	
kelepçe	kesiti	

Resim	42:	Köşe	levhalı	kelepçeli	
ankrajlar

Resim	43:	Köşe	levhalı	kelepçe	
ayrıntıları

İç	ve	dış	konsollar	kullanıldığında,	 iskele	 tutucular	2	adet	bağlantı	
sacıyla	sabitlenebilir.	
Dikkat:	Bağlantı	 sacları	 yalnızca	 en	 üst	 katta	 kullanılabilir	 (Resim	
42	ve	43).

V Ankrajlar

V	ankrajlar,	kuvvetleri	cepheye	paralel	olarak	taşıyabilen,	V	şeklinde	
yerleştirilmiş	ankraj	çiftleridir.

1.	Ankrajlar	halkalı	vidaların	içinden	geçirilmesiyle,	normal	kelepçe-
lerle	dikmelere	sabitlenir.

2.	İkinci	ankraj	halkalı	vidaya	geçirildiktan	sonra	normal	kelepçe	
yardımıyla	birinci	ankraja	tutturulur.

3.	Seçenek:	Her	iki	ankrajda	dikmeye	bağlanır.

Resim	44:	V	ankraj Resim	45:	V	ankrajın	
yandan	görünümü

Resim	46:	Dikmelere	
ankraj	bağlantısı

Dikmelere Ankraj Bağlantısı

Çelik	 dikmelere	 ankraj	 bağlantısı	 kıskaçlı	 kelepçelerle	 gerçek-
leştirilebilir.

1.	Kıskaçlı	kelepçeler,	gevşek	ola-
rak,	 iskele	 borusuna	 bağlanır	
ve	 ardından	 desteğin	 flanşına	
doğru	kaydırılır.

2.	Kelepçeler	 flanşı	 sıkıca	 kav-
ramalıdır.

3.	Kelepçeler	sıkılır.
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Beton	 veya	 mantolamalı	 kolon-
lara	 ankraj	 bağlantısı,	 boru	
bağlantı	 konstrüksiyonlarıyla	
gerçekleştirilebilir.	 Tüm	 bağlan-
tılar	iyice	sıkılmalıdır.

Resim	47:	Beton	kolonlara	ankraj	
bağlantısı

1.	Ankraj	 borusu,	 normal	 kelep-
çelerle	 dikey	 borulara	 sabitle-
nir.

2.	Ankraj	 borusu	 kirişin	 üzerin-
den	uzatılır.

3.	Dikey	 borular,	 kirişin	 ön	 ve	
arkasında,	normal	kelepçelerle	
ankraj	 borularına	 sabitlenir	 ve	
böylece	 çekme	 ve	 itme	 kuv-
vetlerine	dayanıklı	bir	bağlantı	
sağlanır.

Yatay Kirişlere Ankraj Bağlantısı

Yatay	 kirişlere	 ankraj	 bağlantısı,	 burada	 gösterildiği	 şekilde,	 boru/
kelepçe	 konstrüksiyonlarıyla	 ve	 özellikle	 çelik	 kirişlerde,	 kıskaçlı	
kelepçelerle	gerçekleştirilebilir.	Montaj	adımları,	dikmelere	yapılan	
montaj	gibidir.

Resim	48:	Yatay	kirişlere	ankraj	
bağlantısı

Ankraj Konfigürasyonu

Örnek	olarak,	üç	tipik	ankraj	konfigürasyonu	gösterilmiştir.	Seçilecek	
ankraj	 konfigürasyonu,	 alan	 genişliğine,	 üzerindeki	 çalışmaların	
getireceği	yüke,	rüzgar	kuvvetine	ve	iskelenin	yüksekliğine	bağlıdır.
Dikkat:	Özellikle	 iskeleye	 ağlar	 veya	 örtüler	 giydirilecekse,	 ankraja	
dikkat	 edilmelidir.	 Sonradan	 giydirme	 durumunda	 ankraj	 konfigü-
rasyonuna	eklentiler	yapılmalıdır.

Örneğin	 konsollar,	 koruma	 çatıları	 veya	 çatıdan	 düşenleri	 tutma	
donanımları	 ile	 artan	 yüklerde	 de,	 kuvvetleri	 bağlanacak	 yüzeye	
güvenli	 biçimde	 aktarabilmek	 için	 ankraj	 karelajı	 sıklaştırılmalıdır.	
Ankraj	karelajı	ne	denli	sık	olursa,	her	bir	ankraj	bağlantısına	binen	
kuvvet	o	kadar	az	olur.

8 m kaydırılmış ankraj konfigürasyonu
İskele	 sonlarındaki	 çerçevelerde	 her	 4	 m‘de	 bir	 ankraj	 bağlantısı	
yapılmalıdır.	 İç	 çerçevelerin	 ankraj	 bağlantıları	 Resim	 49‘da	
gösterildiği	biçimde	yapılmalıdır.	Yatay	ankraj	aralığı	8	m	olmalıdır.	
Yanyana	akslarda	karelaj	yatay	olarak	4	m	kaydırılmalıdır.

Resim	49:	Ankraj	konfigürasyonu

Ankraj konfigürasyonu (4 m)
Her	 dikme	 aksında	 düşey	 yönde,	 4	 m‘de	 bir	 ankraj	 bağlantısı	
yapılmalıdır.

Ankraj konfigürasyonu (2 m)
Her	 dikme	 aksında	 düşey	 yönde,	 2	 m‘de	 bir	 ankraj	 bağlantısı	
yapılmalıdır.	Yüksek	rüzgar	kuvvetleri	söz	konusu	olduğunda	ankraj	
konfigürasyonu	sıklaştırılmalıdır.
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} 7. İSKELEDE TIRMANMA OLANAKLARI

İskelede	tırmanma	olanağı	olarak	iç	tarafta,	geçişli/kapaklı	kalaslarla	
entegre	merdivenler	(standart	çözüm)	veya	önceden	monte	edilmiş	
sahanlıklı	merdivenler	kullanılabilir.

Tırmanma	 donanımları	 her	 iskele	 katının	 inşasıyla	 birlikte	 	 monte	
edilmelidir.

Dikkat:	Dış	 taraftaki	 tırmanma	 alanlarının	 montajı	 sırasında	
çökme	 tehlikesi	 olabilir.	 İskele	 çalışmaları,	 çökme	 tehlikesinin	 söz	
konusu	 olmayacağı	 veya	 olabildiğince	 aza	 indirgeneceği	 şekilde	
gerçekleştirilmelidir.

İç tarafta:
Geçiş	 kapakları	 kaydırılmış	 olarak	
yerleştirilmelidir.
Geçiş	 kapakları,	 kullanılmaları	
dışında,	 her	 zaman	 kapalı	
tutulmalıdır.

İç	 taraftaki,	 kapaklı	 tırmanma	
donanımı	 yerine	 dış	 tarafta	
tırmanma	alanı	da	kullanılabilir.

Dikkat:	 Dış	 taraftaki	 tırmanma	
alanı	 her	 4	 m‘de	 bir	 ana	 iske-
leye	 bağlanmalıdır.	 Dış	 tarafta-
ki	 tırmanma	 alanının	 ön	 yanına	
çapraz	bağlantılar	yapılmalıdır.

Ana	 iskeleye	 geçiş	 bölgelerin-
de	 aralıkları	 örtme	 elemanları	
kullanılmalıdır.

Resim	50:	Entegre	merdivenlerle	
tırmanma

Merdivenli Geçiş

Merdivenli Tırmanma Olanakları

Tırmanma	 merdivenleri	 iskelenin	 dış	 yüzeyinin	 önüne	 monte	
edilir.	 Merdivenler	 her	 4	 m‘de	 bir	 ana	 iskeleye	 bağlanır	 ve	
gerektiğinde,	 ek	 Şimşek	 ankrajlar	 veya	 iskele	 tutucular	 monte	
edilir.	Merdivenlerin	ankrajı	ve	sabitlenmesiyle	ilgili	ayrıntılı	bilgi-
ler	teknik	belgelerden	edinilebilir.

Sahanlıklı merdivenlerin 
montaj süreci

	1.	 4	adet	ayarlı	ayak	mili	yükü	
dağıtan	 altlıklar	 üzerine	
yerleştirilir	(ana	iskeleye	aks	
uzaklığı	210	mm).

	2.	 Başlangıç	 U	 yatay	 eleman-
ları,	giriş	tarafında	ayak	mil-
lerine	takılır.

	3.	 Çerçeveler,	 çıkış	 tarafında	
ayak	millerine	takılır.

	4.	 Sahanlıklı	 merdiven,	 baş-
langıç	U	yatay	elemanlarına	
ve	çerçevelere	takılır	(Resim	
52).

	5.	 Bir	 çerçeve,	 başlangıç	 U	
yatay	 elemanlarıyla	 ayak	
millerine	takılır.

	6.	 Bir	 sonraki	 çerçeve	 çıkış	
tarafına	takılır.

	7.	 Merdiven	ve	alın		korkulukları	
ile	 ana	 iskeleye	 bağlantılar,		
iskele	 borularıyla	 sabitlenir	
(Resim	53).

	8.	 Aralık	 örtme	 elemanları	
monte	edilir.

	9.	 Sürekli	 olarak	 ankraj	
bağlantıları	 tamamlanır	
(bkz.	Sayfa	18).	

	10.	 Üst	 taraftaki	 çıkış,	 Resim	
51‘de	gösterildiği	gibi,	kon-
sollar	 üzerinden	 gerçek-
leştirilebilir.

Resim	51:	Sahanlıklı	merdivenlerle	
tırmanma

Resim	52:	Sahanlıklı	merdivenin	
takılması



18

Resim	53:	Ana	iskeleye	bağlantı Resim	54:	Merdiven	korkuluğu	
montajı

Resim	55:	Sahanlıklı	merdiven	montajı

} 8. KÖŞE ÇÖZÜMLERİ

Üstüste	 binen	 iskele	 alanları	 köşe	 bölgelerinde,	 döner	 kelepçelerle	
bağlanır.	 Bunlar,	 bağlantı	 saclarının	 büyük	 deliklerine	 sabitlenir.	
Basma	bölgesine	ek	döner	kelepçeler	bağlanır.	Birbirine	bağlı	dikey	
elemanlar	yalnızca	bir	ayak	miline	takılır.	Zemine	dikkat	edilmelidir	
(bkz.	 Bölüm	 4	 /	 Sayfa	 9).	 Birleşme	 alanları,	 Bölüm	 5,	 Sayfa	 13‘te	
gösterildiği	gibi	tamamlanır.

Resim	58 Resim	59:	Ayrıntılara	alttan	bakış	

Sabit	
konsol

Döner	
konsol

Resim	56

Olabildiğince	 aralıksız	 geçiş	
sağlamak	için	çerçeveler,	üstüste		
binecek	şekilde	kaydırılır.

Resim	57:	Üstten	bakış

Dış Köşeler

En	üst	katlar,	dikme	borusuna	bağlı,	dönebilir	ve	sabit	konsollarla	
genişletilebilir.	İskele	tabanlarına	göre	yükseklik	farkı	oluşmaz.
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İç Köşeler

Resim	60

Resim	62

Çerçeveler,	 üstüste	 	 binecek	
şekilde	kaydırılır.	Üstteki	alanda,	
teleskopik	korkuluklar	ve	 uygun	
uzunlukta	 süpürgeliklerle	 yan	
koruma	sağlanır.

Dış	 tarafta,	 0,73	 m‘lik	 konsollu	
model.
Alın	 tarafındaki	 1,57	 m‘lik	 alan	
düzgün	ve	kapalı	geçiş	sağlar.
Geçişlere	aralık	örtücüler	monte	
edilir!

Resim	61

Alttan	bakış	

} 9. GENİŞLETME KONSOLLARI
0,36 M VE 0,73 M

Konsol 0,36 m	

Resim	65

Resim	64

Resim	63

0,36	 m‘lik	 konsollar,	 tüm	 iske-
le	 katlarının	 iç	 taraflarında	
kullanılabilir.

0,73	 m‘lik	 konsol,	 en	 üst	 iske-
le	 katının	 dış	 tarafında	 çalışma	
alanının	 genişletilmesinde	 kul-
lanılır.	
Dikkat:	Bu	 konsol	 alttaki	 iskele	
katına	 bağlanan	 yatay	 çaprazla	
desteklenmelidir.

Güçlendirilmiş	0,73	m‘lik	konsol-
da	destek	gerekmeyebilir.
Dikkat:	Bu	yalnızca	çelik	Şimşek	
iskele	sistemi	70	için	geçerlidir.

Konsol 0,73 m
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Konsolların Montajı

Resim	66

Resim	67

Resim	68

0,73 m‘lik konsollar

1.	Konsollar	bağlantı	sacı	yakını-	
na	monte	edilir	(Resim	66).

4.	Konsol,	yatay	çaprazla	birlikte	
dışa	döndürülür.

5.	Yatay	çapraz		çerçevenin	alt	
tarafına	vidalanır	(Resim	68).

6.	Bağlantı	sıkılır.

2.	Konsol	içe	döndürülür.
3.	Yatay	çapraz,	konsola	vidalanır	

(Resim	67).

Resim	69

Resim	70

Kuvvetlendirilmiş,	 0,73‘lik	
konsolların	 çelik	 çerçeve	 70‘e	
bağlantısı,	 yatay	 çapraz	 kulla-
nılmadan	 gerçekleştirilir	 (Resim	
69).

İskele	 tabanları,	 güvenceye	
alınmış	iskele	katından	takılır.

Resim	71 Resim	72

Konsol 0,36 m
0,36	 m‘lik	 konsolların	 montajı,	 güvenceye	 alınmış	 kattan	 yapılır.	
Burada,	 tabanların,	 tırnaklar	 taban	 emniyeti	 elemanının	 altında	
kalacak	şekilde	yerleştirilmesine	dikkat	edilmelidir.

7.	Korkuluk	ve	alın	korkulukları	destekleri	monte	edilir.
8.	Üç	parçalı	yan	koruma	monte	edilir.
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Kalasların Aralıksız Yerleştirilmesi

İskele	tabanları	Resim	75-80‘de	gösterildiği	şekilde	yerleştirilmelidir.	
Aksi	durumda	ana	kalaslarla	konsol	kalasları	arasına	aralık	örtücüler	
monte	edilmelidir.

Resim	78Resim	77

Resim	76Resim	75

Konsol 0,36 mKonsol 0,73 m

Ana	iskele	kalasları	yerinden	kalkmaya	karşı	güvenceye	alınır	(Resim73).

Resim	73

Resim	74

Konsollar	 üzerindeki	 maksimum	
yapı	 yükseklikleri	 (Resim	 74)	 ve	
ilgili	ankraj	kuvvetleri	teknik	bel-
gelerimizde	görülebilir.
Dikkat:	Her	durumda	sağlamlık	
kanıtlanmalıdır.

Resim	80Resim	79

Konsol 0,36 mKonsol 0,73 m
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} 10. BORU BAĞLANTILI DESTEKLİ 
ALUMİNYUM KİRİŞ

Resim	84:	Boru	bağlantılı	
U	çift	yatay	eleman

Resim	83:	alan	uzunluğu	
redüksiyonu

Resim	81:	U	çift	yatay	eleman

Resim	82:
Boru	bağlantısı

Destekli	 aluminyum	 kirişler,	 alan	 genişliğinin	 0,5	 veya	 1,0	 m	
azaltılmasına	 olanak	 sağlar.	 Bunlar,	 uzunlamasına,	 çerçevelerin	
boru	bağlantılarına	takılır.	İki	adet	gevşek	boru	bağlantısı	(1775.000)	
aluminyum	 çift	 yatay	 elemanların	 üzerine	 yerleştirilir	 ve	 pimlerle	
emniyete	alınır.

Dikkat: Aluminyum	 kirişlerin	 taşıma	 kapasitesi	 aşılmamalıdır.	 Her	
durumda	sağlamlık	kanıtlanmalıdır.

} 11. GEÇİŞLER

Daha	 büyük	 geçişler	 için	 4,14	 m	 uzunluğundaki	 iskele	 tabanları	
veya	 kafes	 taşıyıcılar	 kullanılabilir.	 4,14	 m	 uzunluğunda	 çelik-
aluminyum	taban	kullanıldığında,	tabanın	ortasına	iki	adet	bağlantı	
kıskacı	monte	edilmelidir.

Kafes taşıyıcı geçişleri

Resim	85:	Kafes	taşıyıcı	geçişi

Dikkat:	Kafes	 taşıyıcıların	
ankrajı,	 desteklenmesi	 ve	
sağlamlaştırılması	 	 konu-
sunda,	 ilgili	 izinler	 ve	 statik	
onaylardan	bilgi	edinilebilir.

Resim	87Resim	86

Kafes	 taşıyıcıların	 takılması	 	 –	
Bağlantı	 flanşlarının,	 çerçevele-
rin	boru	bağlantısına	geçirilmesi.
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Resim	89Resim	88

Resim	92

Resim	91Resim	90

Tabanlar	 takılır,	 çerçeveler	
yerleştirilir	 ve	 son	 olarak	 yan	
korumalar	monte	edilir.

Güvenli	 şekilde	 üzerine	
basılabilmesi	 için	 kafes	 taşıyı-
cıların	 arasına,	 örn.	 eni	 0,73	
m	 olan	 O	 çelik	 tabanlar	 gibi	
yardımcı	 tabanlar	 yerleştiril-
melidir.

Alt	 kayış,	 çerçeve	 dikmesindeki	
kafes	taşıyıcı	bağlantısına	takılır.

İskele	 tabanlarını	 taşıyan	 kafes	
taşıyıcı	 yatay	 elemanı,	 	 boru	
bağlantısına	takılır.

} 12. GEÇİŞ ÇERÇEVELERİ

Geçiş	çerçevesi,	iskelenin	altında	yaya	geçişleri	olanağı	oluşturmaya	
yarar	ve	basit	biçimde,	gidiş	geliş	trafiğini	güvenceye	alır.

Geçiş	çerçeveleri,	çift	olarak,	tam	dik	konuma	getirilir,	ardından	iç	ve	
dış	tarafta	yatay	desteklerle	sabitlenir.	4	m	yükseklikte		çerçevelerin	
ankraj	bağlantısı	yapılır.	Tırmanma,	geçiş	tabanları	ve	iskele	dayama	
merdivenleri	ile	sağlanır.

Ankraj	 ve	 sabitlemeler,	 satandart	 model	 ve	 statik	 onaylara	 göre	
gerçekleştirilir.

Resim	93:	Geçiş	çerçevesi	montajı
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} 13. REDÜKSİYON PARÇASI

1,09	 m‘den	 0,73	 m‘ye	 indirgeyen	 redüksiyon	 parçasıyla	 iske-
le	 genişliği	 bu	 oranda	 azaltılabilir.	 Redüksiyon	 parçası,	 1,09	 m	
genişliğindeki	 çerçevenin	 üzerine	 yerleştirilir,	 taban	 U	 profile	 otur-
tulur	ve	0,73	 m	 genişliğindeki	 Şimşek	 iskele	 ile	 konstrüksiyon	 sür-
dürülür.

Resim	95:	Redüksiyon	parçasının	
kullanılması

Resim	94:	Redüksiyon	parçası

} 14. PARAPETLER İÇİN ÇERÇEVE

Bu	 çerçeve,	 duvar	 veya	 çatı	 çıkıntılarına	 parapetler	 için	 kullanılır.	
Bunların	üzerine	4	kat	daha	inşa	edilebilir.	

Resim	97:	Korkuluklar	için	
çerçevelerin	kullanılması

Resim	96:	Korkuluklar	için	çerçeve

} 15. KORUMA ÇATILARI

Koruma	çatıları,	aşağı	düşen	nesnelerden	korunmak	için	kullanılır	ve	
yalnızca	iskelenin	ikinci	katının	dış	tarafına	(Yükseklik	=	4	m)	monte	
edilebilir.	
Dikkat:	Koruma	 çatısı	 yüksekliğinde	 ve	 onun	 doğrudan	 altında,	
her	iskele	bağlantı	noktasında	cepheye	ankraj	gereklidir.

Koruma	 çatısı,	 montajdan	 sonra	 korkuluk	 çıtalarıyla	 iskelenin	
çalışma	alanından	ayrılmalıdır.	İskele	kalasları,	bina	cephesine	daya-
nacak	şekilde	döşenmelidir.

Resim	98

Koruma	 çatısının	 montajından	
önce	 iskele,	 en	 azından	 ikinci	
katı	 bitecek	 şekilde,	 bütünüyle	
tamamlanmış	 olmalıdır.	 Koruma	
çatısının	 sökülmesi	 işleminde	
iki	 kişi	 gereklidir.	 Bir	 kişi	 zemin-
de,	 diğeri	 ise	 iskelenin	 birinci	
katında	durmalıdır.

1.	 Koruma	 çatıları	 katlanmış	 du-
rumda	 tutulur,	 bu	 sırada	 alt-
taki	 yarım	 bağlantı,	 alt	 çerçe-
venin	 	 bağlantı	 sacı	 yakınına	
sabitlenir.

Resim	99

2.	 Koruma	 çatıları	 dışa	 doğru	
döndürülür	 ve	 yarım	 bağlantı	
üst	 çerçevenin	 bağlantı	 sacı	
yakınına	sabitlenir.	

3.	 Üçüncü	 iskele	 katının	 monta-
jına	başlanır.
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4.	 İskele	 kalasları	 ikinci	 iskele	
katından	 yerleştirilir.	 Yatay	
döşeme	alanının	dış	tabanları,	
U	 profiller	 uzatılarak	 monte	
edilir.	 İskele	 iç	 tabanları,	
asma	 tırnakları	 taban	 güven-
lik	 elemanının	 altında	 kalacak	
şekilde	yerleştirilmelidir.

Resim	101

5.	 İskele	 kalasları	 eğri	 parçaya	
takılır.

6.	Ana	iskeleye	geçilir.
7.	 İskele	 yan	 koruması	 tamam-

lanır.

Resim	100

Resim	102:	Hava	etkilerinden	koru-
ma	donanımı	desteği

} 16. EN ÜST KATLARDA HAVANIN 
ETKİLERİNDEN KORUNMA

En	 üst	 katta	 bulunan,	 havanın	 etkilerinden	 koruma	 donanımı,		
destekler	ve	brandalardan	oluşur.	En	üst	kattaki,	desteklerin	monte	
edilmiş	olduğu	tüm	çerçevelerin	binaya	ankraj	bağlantısı	,	çekme	ve	
itme	kuvvetlerine	dayanacak	şekilde	yapılmalıdır.

Resim	103:	Hava	etkilerinden	koru-
ma	donanımı	desteğinin	montajı

Havanın	 etkilerinden	 koruma	 donanımı	 desteği,	 iki	 adet	 döner	
mafsalla	 çerçeveye	 bağlanmalı	 ve	 ek	 olarak,	 resimde	 gösterildiği	
gibi,	çelik	bir	iskele	borusuyla	(uzunluk	=	1,5	m)	güçlendirilmelidir.	

Havanın	 etkilerinden	 koruma	 brandaları	 kilitli	 pinlere	 asılır,	 	 Çatı	
bölgesindeki	 iki	 küçük	 korkuluk	 bağlantı	 kutucuğu,	 korkuluklar	
montajıyla	sağlamlaştırmaya	yarar.
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}	17. ÇATIDAN DÜŞMELERE KARŞI KORUMA 
İSKELELERİ

Çatıdan	düşmelere	karşı	koruma	iskeleleri,	eğimi	20°‘den	fazla	olan	
çatılarda	 çalışanları	 güvenceye	 alır.	 Yapısal	 eğitimle	 ilgili	 bilgileri	
yerel	 yönetmeliklerden	 edinebilirsiniz	 (Almanya	 için	 DIN	 4420-
1:2004-03	geçerlidir).

Yan koruma kafesleri

1.	Koruma	kafesi	destekleri	en	üst	çerçeveye	veya	konsollara	takılır	
ve	pimlerle	güvenceye	alınır.	

2.	Yan	koruma	kafesleri	asılır	ve	kamalarla	sabitlenir.
3.	Süpürgelikler	takılır.
4.	Alın	tarafı	çerçevelerle	kapatılır.

Resim	104

Bunun	 için	 koruma	 kafesi,	 çer-
çevenin	 U	 profilinin	 üst	 tarafına	
asılır.		Üstteki	çerçevenin	alt	bağ-
lantısı	 için	 korkuluk	 bağlantısı	
çerçeveye	monte	edilir.

Resim	105 Resim	106

Yan koruma ağları

1.	Yan	 koruma	 ağları,	 iskele	 tabanı	 yüksekliğinde	 ve	 tabanın	 2	 m	
yukarısında	iskele	borularına	veya	Şimşek	korkuluklara	bağlanır.	

2.	Şimşek	 korkulukların	 kullanılması	 durumunda	 önce	 korkuluk,	
taban	 hizasında,	 çerçevelerin	 U	 profiline	 takılır,	 koruma	 kafe-
si	 destekleri	 yerleştirilir,	 emniyete	 alınır,	 trabzan	 ve	 süpürge-
likler	 monte	 edilir.	 Üst	 taraftaki	 Şimşek	 korkuluklar	 korkuluk	
bağlantılarına	sabitlenir.	

3.	İskele	boruları,	normal	bağlantılarla	monte	edilmelidir.

Resim	108Resim	107

Resim	110

iskele	 boruları,	 hızlı	 bağlantı	
kayışları	 kullanılmadan,	 yan	
koruma	ağlarının	her	ilmeğinden	
geçirilir.

Resim	109

Yan	koruma	ağlarının	kullanılması	
durumunda,	 yan	 koruma	 ağları	
yalnızca	hızlı	bağlantı	kayışlarıyla	
gerçekleştirilebilir!

Yan	 koruma	 ağları,	 her	 750	
mm‘de	 bir	 hızlı	 bağlantı	
kayışlarıyla	 korkuluklara	 veya	
iskele	borularına	bağlanır	veya

Yan koruma ağlarının bağlanması
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Resim	111

Resim	113

Resim	112

0,36 m‘lik konsol 
seçeneği

0,50 m‘lik konsol 
seçeneği

0,73 m‘lik konsol 
seçeneği

} 18. SERBEST DURAN İSKELE KATLARI

Binaların	inşası	sırasında	olası	ara	durumların	örtülmesi	için,	en	fazla	
iki	iskele	katı	ankraj	bağlantısı	yapılmadan	monte	edilebilir.		
Dikkat:	Dikmelerin	 birleşme	 yerleri,	 ankrajın	 üstünde,	 pimlerle	
emniyete	alınmalıdır!	

Resim	114

} B19. RÜZGAR KUVVETLERİNE KARŞI 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

20°‘den	 fazla	 eğimli	 çatılarda	 rüzgarın	 kaldırma	 kuvvetine	 karşı	
güvenlik	 önlemi	 olarak,	 	 Resim	 115‘e	 göre	 ve	 iç	 	 köşeli	 yapılarda	
Resim	116‘ya	göre	en	üst	iskele	düzeyleri,	en	üstteki	ankrajlı	düzeyin	
altında	 bulunan	 bir	 sonraki	 ankrajlı	 düzeye	 kadar,	 örn.	 pimlerle,	
çekme	kuvvetlerine	dayanıklı	biçimde	sabitlenmelidir.

Resim	116:	İç	köşelerResim	115:	Çatı	eğimi	az	bina

ankrajlı düzey

en üstteki ankrajlı 
düzey

pimlerle emniyet pimlerle emniyet

en üst çalışma düzeyi

taban kullanılmadan

yan koruma

pimlerle emniyet

ankaraj karelajı 
için bkz. kurulum 
seçeneği
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} 20. GİYDİRME

Dikkat:	Ağ	 ve	 örtüler	 kullanıldığında	 ankrajlara	 özellikle	 dikkat	
edilmelidir.

Ağ Giydirme

Resim	117:	Ağların	bağlanması

Örtü Giydirme

Örtü	 giydirilmesi	 öngörüldüğünde,	 Layher	 Keder	 örtüleri	
kullanılmalıdır.	Keder	örtülerinin	montajıyla	ilgili	olarak	bkz.		Montaj	
ve	Kullanım	Kılavuzu,	„Layher	Keder	Örtü	Sistemi“.
Seçenek	 olarak,	 her	 alan	 uzunluğu	 mesafesinde	 bir	 zımbalardan	
geçirilen	 kablo	 bağlarıyla	 tutturulan	 Layher	 iskele	 örtüleri	
kullanılabilir.	Özel	Layher	bağlantı	elemanlarıyla,	en	fazla	20	cm‘de	
bir,	çerçevenin	dış	taraftaki	dikmesine	bağlantı	yapılır.

Ağ	 giydirilmesi	 öngörüldüğün-
de,	 Layher	 iskele	 ağları	
kullanılmalıdır.	 Bunlar	 gerek-
li	 hava	 geçirgenliğine	 ve		
zımbalardan	 geçirilen	 kablo	
bağları	 için	 doğru	 uzaklığa	
sahiptir.	 Tek	 kullanımlık	 Layher	
özel	 bağlarıyla	 çerçevenin	 dış	
dikmesine,	 20	 cm‘lik	 aralıklarla	
bağlantı	yapılır.

Resim	118:	Keder	örtü	sistemi	için	
uygulama	örneği

Resim	119:	İskele	örtülerinin	
bağlanması

}	21. HAREKETLİ İSKELELER

Hareketli	iskelelerin	devrilmesini	önlemek	için,	iskeleler	genişletilebilir	
veya	ağırlıklarla	dengelenebilir.

DIN 4420, Bölüm 3 gereğince sağlam duruş kanıtlanmalıdır.

Ek çerçevelerle genişletme
Alttaki	çerçeveler	döner	bağlantılarla	birleştirilir.

İki adet hareketli iskelenin, itmeye karşı dayanıklı bağlantılarla 
genişletilmesi
İki	iskele,	borular	ve	bağlantılar	ya	da	kafes	taşıyıcılar	veya	her	ikisinin	
kombinasyonuyla	birleştirilir.

Resim	120:
Çerçeveler	ve	döner	mafsallarla	bir	
veya	iki	yönlü	genişletme

Resim	121:
Kafes	taşıyıcılar,	borular	ve	
bağlantılarla	birleştirilmiş	iki	iskele	
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Hareketli iskelerde, ek olarak aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir:

•	 Yalnızca	tek	bir	düzeyde	çalışılmalıdır.
•	 Bocurgatlar	kullanılmamalıdır.
•	 Yalnızca	yatay	olarak	düzgün	zeminde	kurulmalı	ve	çalışılmalıdır.
•	 Yalnızca	ileri	yönde	veya	köşe	dönecek	şekilde	hareket	ettirilmeli-

dir.
•	 Hareket	halindeki	iskelenin	üzerinde	şahıslar	veya	serbest	nesneler	

bulunmamalıdır.
•	 Hareket	sona	erdiğinde,	fren	pedallarına	basılarak	tekerlekler	kilit-

lenmelidir.
•	 Hareketli	 iskeleler	 birbirlerine	 bağlandığında,	 bu	 durum	 statik	

açıdan	kanıtlanmalıdır.
•	 Daha	büyük	hareketli	iskelelerde,	zarar	görmelerinin	engellenmesi	

için	tekerlekler	hareket	yönüne	getirilmelidir.

}	22. İSKELENİN KULLANIMI

•	 İskele,	belirtilen	iskele	grubuna	uygun	olarak,	çalışma	veya	koru-
ma	iskelesi	şeklinde	kullanılabilir.

•	 Bir	 iskele	 alanındaki	 her	 taban	 yüzeyinin	 kullanım	 ağırlıklarının	
toplamı,	 ilgili	 yük	 sınıfının	 alana	 orantılı	 kullanım	 ağırlıklarını	
(Cetvel	3	EN	12811-1:2003	(D))	aşmamalıdır.

•	 Düşenleri	tutmak	için	veya	koruma	çatısı	olarak	kullanılan	iskele-
lerde	malzeme	ya	da	alet	bırakılması	veya	depolanması	yasaktır!	
Depolanmış	 malzeme,	 kişilerin	 düşmesi	 durumunda	 yaralanma	
tehlikesini	artırabilir.

•	 Almanya‘da	iskelelerin	kullanılması	sırasında,	27	Eylül	2002	tarih-
li	 İşletme	 Güvenliği	 Yönetmeliğinin	 yasal	 hükümleri	 dikkate	
alınmalıdır.

	UYARI
İzin verilen kullanım ağırlığının aşılması iskelenin çökme-
sine neden olabilir.

} 23. İSKELENİN SÖKÜLMESİ

•	 Sökme	 işleminde,	 montaj	 için	 tanımlanan	 adımların	 tersi	
uygulanır.

•	 Ankrajlar,	 ancak	 bir	 üstteki	 kat	 bütünüyle	 söküldükten	 sonra	
yerinden	çıkarılabilir.

•	 Bağlantıları	sökülmüş	olan	yapı	elemanları	derhal	zemine	indiril-
melidir.

•	 Takılıp	 düşme	 tehlikesi	 var	 olduğundan,	 iskele	 yapı	 elemanları	
yaya	 trafiğine	 açık	 yollara	 yığılmamalıdır.	 Sökülen	 iskele	 yapı	
elemanları	 iskeleden	 aşağı	 atılmamalıdır.	 İskele	 yapı	 elemanları,	
usulüne	uygun	biçimde	depolanmalıdır.

•	 İskele	 kullanan	 her	 müteahhit,	 iskelelerin	 amaca	 uygun	
kullanılmasından	 ve	 işletme	 güvenliklerinin	 sağlanmasından	
sorumludur.

•	 İskele	 üzerindeki	 çalışma	 yerlerine	 yalnızca	 güvenli	 ulaşım	
olanakları	üzerinden	çıkılmalıdır.

•	 İskelerden	atlanmasına	veya	bunlara	herhangi	bir	şey	atılmasına	
izin	verilmez!
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} 24. PARÇALAR

Çerçeveler

Çelik Euro çerçeve, 0,73	m
Malz. No. 1700.200

Aluminyum Euro çerçeve
Malz. No. 1714.200

Çelik Euro çerçeve, 1,09	m
Malz. No. 1716.200

Çelik Euro çerçeve, 
1,0	x	0,73	m
Malz. No. 1700.101

Çelik Euro çerçeve, 
1,0	x	1,09	m
Malz. No. 1700.100

Geçiş çerçevesi
Malz. No. 1704.150

Euro çerçeve, 2,0	x	0,36	m
Malz. No. 1717.200

Korkuluk için
Euro çerçeve, 2,0	m
Malz. No. 1718.200

Ayarlı ayak mili 60, 0,6	m
Malz. No. 4001.060

Kuvvetlendirilmiş 
ayarlı ayak mili 80, 0,8	m
Malz. No. 4002.080

Kuvvetlendirilmiş, döndürülebilir
ayarlı ayak mili 60, 0,6	m
Malz. No. 4003.000

İskele Ayak Milleri

U çelik kalas T4, 0,32	m, Malz. No. 3812.xxx, 0,73 - 4,14 m

İskele Kalasları

U çelik kalas T4, 0,19	m, Malz. No. 3801.xxx, 1,57 - 3,07 m

U dayanıklı ahşap kalas, 0,32	m, Malz. No. 3836.xxx, 1,57 - 3,07 m

U dayanıklı ahşap kalas, 0,61	m, Malz. No. 3835.xxx, 0,73 - 3,07 m
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Çelik korkuluk, Malz. No. 1724.xxx ve 1725.xxx, 0,73 - 3,07 m

Çelik çift korkuluk, Malz. No. 1728.xxx, 1,57 - 4,14 m

Yan Koruma

Çelik-aluminyum U kalas, 0,32	m	genişlik,	
Malz. No. 3856.xxx, 1,57 - 4,14 m

Aluminyum U kalas, 0,32	m	genişlik, 
Malz. No. 3803.xxx, 1,57 - 3,07 m

Çelik-aluminyum U kalas, 0,61	m	genişlik, 
Malz. No. 3850.xxx, 1,57 - 3,07 m

Masif ahşap U kalas, 0,32	m	genişlik, 
Malz. No. 3818.xxx, 1,57 - 3,07 m

7 basamaklı kat merdiveni, 
Malz. No. 4005.007, 2,15 m

Entegre kat merdivenli*
dayanıklı ahşap U geçiş, 0,61	m	
genişlik, 
Malz. No. 3838.xxx, 2,57 - 3,07 m

*Tüm geçiş tabanları, kat merdivensiz olarak da 
teslim edilir.

Entegre kat merdivenli*
aluminyum U geçiş, 0,61	m,	
Malz. No. 3852xxx, 2,57 - 3,07 m
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Aluminyum çift korkuluk, Malz. No. 1728.xxx, 1,57 - 3,07 m

Alın korkuluğu, 0,73	m	ve	1,09	m, Malz. No. 1725.xxx

Kamalı yarım bağlantılı çapraz, 2,8	-	3,6	m, Malz. No. 1736.xxx 

2 kamalı yarım bağlantılı çapraz, 2,2	m, Malz. No. 1736.157

Yatay payanda, 2,07	-	3,07	m, Malz. No. 1727.xxx

Enine çapraz, 1,8	m	ve	1,9	m, Malz. No. 1740.xxx

Alın korkuluğu, 0,73	m	ve	1,09	m,	
Malz. No. 1725.xxx

Çelik ve aluminyum 
korkuluk desteği, 
0,73	ve	1,09	m,	
Malz. No. 1719.xxx

Çelik ve aluminyum 
alın korkuluğu desteği, 
0,73	ve	1,09	m, 
Malz. No. 1722.xxx

Yan Koruma

Çapraz Destekler

Şimşek ankraj, 0,69	m, Malz. No. 1755.069

Ankraj, 0,38 - 1,45 m, Malz. No. 1754.xxx

Ankraj

Süpürgelik, 
0,73	-	4,14	m	
Malz. No. 1757.xxx
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Konsol, 0,22	m	
Malz. No. 1744.xxx

Konsol, 0,36	m	
Malz. No. 1745.xxx

Konsol, 0,5	m	
Malz. No. 1744.xxx

Konsol, 0,73	m	
Malz. No. 1744.xxx

Koruma çatısı taşıyıcı	
Malz. No. 1773.019

Aluminyum sahanlıklı 
merdiven	
Malz. No. 1753.xxx

Merdiven 
korkuluğu	
Malz. No. 1752.xxx

Merdiven iç korkuluğu
Malz. No. 1752.000

Konsol, 1,09	m	
Malz. No. 1744.xxx

Döndürülebilir konsol, 0,73	m	
Malz. No. 1744.xxx

Güçlendirilmiş konsol, 0,73	m	
Malz. No. 1745.xxx

Konsollar

(Solda) Koruma kafesi desteği,
1,09	m	ve	0,36	/	0,50	/	0,73	m
Malz. No. 1748.xxx, 

(Üstte) Yan koruma kafesi, 
Malz. No. 1749.xxx

Çatıdan Düşme Koruması, Yaya Koruma

Merdiven Çıkışları



34

Çelik Şimşek kafes taşıyıcı, Malz. No. 1766.xxx

Destekli aluminyum kiriş, 2,57	ve	3,07	m, 
Malz. No. 1775.xxx

Kafes taşıyıcı bağlantısı,	
Malz. No. 4720.xxx

Şimşek enine yatay eleman, 0,73 m 
Malz. No. 1742.xxx

Şimşek enine yatay eleman, 1,09	m 
Malz. No. 1742.xxx

(Solda) Boru bağlantısı, Malz. No. 1775.000
(Üstte) Redüksiyon parçası, Malz. No. 4027.000

Kafes taşıyıcı yatay elemanı,	
0,73	m	ve	1,09	m
Malz. No. 4923.xxx, 

Geçme yatay eleman,
Malz. No. 4924.073

Havanın etkilerinden 
koruma donanımı desteği,	
Malz. No. 1746.000

Kafes Taşıyıcılar Montaj Parçaları

En Üst Katta Havanın Etkilerinden 
Korunma

Montaj dikmesi T5, 
Malz. No. 4031.001	

Montaj dikmesi T5, (ihraç için)
Malz. No. 4031.002	

Montaj Güvenlik Korkulukları
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Aluminyum montaj korkuluğu, 2,0	-	3,07	m
Malz. No. 4031.307



Sürüm	01.03.06	Malz.-No.	8102.030

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
İskeleler Tribünler Merdivenler

Posta kutusu 40
D-74361 Gueglingen-Eibensbach

Telefon (071 35) 70-0
Faks (071 35) 70-3 72
E-Posta info@layher.com
www.layher.com


