
Tillverkad av aluminium.
Layher Hantverkarställning 
är typkontrollerad av 
SP, Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut. 
Typkontrollintyg 
nr 15 48 04.
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Hantverkarställning 
Finns i två bredder 0,75 m och 1,50 m

Layher är Europas ledande tillverkare av  
ställningssystem. Produktprogrammet omfattar: 
Modulställning, Ramställning, Rullställning, 
Eventsystem, Väderskydd, Fackverk, Stegar m m.

Påbyggnadsbar

För högre höjder är Layher Hantverkarställning 
påbyggnadsbar med ytterligare grundsektioner. 

För att öka stabiliteten ska 1,80 m stabilisatorbal-
kar användas.

Layher Hantverkarställning

Layher Hantverkarställning i aluminium är ett 
idealiskt val för måleri-, installations- och repara-
tionsarbeten på mellan 3 – 5 meters arbetshöjd. 
I och med den integrerade stagningen är hantver-
karställningen enkel och snabb att montera med 
få ingående detaljer.

Standardutförandet, för arbetshöjder upp till ca 
3,6 m, består endast av två delar; en plattform 
och en grundsektion. Plattformen är 1,80 m lång 
och 0,75 m bred. Då plattformen placeras på 
grundsektionens översta stegpinne erhålls en 
plattformshöjd på 1,60 m.

Det täta avståndet mellan stegpinnarna, c/c 25 cm 
gör klättringen säker samt underlättar anpass-
ningen av plattformshöjden. Stegpinnarna är räff-
lade för att minimera halkrisken. 

Layher Hantverkarställning i standardutförande.



Robust konstruktion

Layher Hantverkarställning är tillverkad i ett robust 
och rejält utförande för att klara den hantering  
som normalt råder på en byggarbetsplats, både 
under arbete och vid transport. 
Anslutningarna mellan stegpinnarna och de verti-
kala rören i stegramen är helsvetsade runt om. 

Godstjockleken i de stående rören är hela 2,8 mm 
vilket borgar för lång livslängd. 

Layher Hantverkarställning kan naturligtvis även 
förses med räcken i olika utföranden.

Genomtänkta detaljer

Layher Hantverkarställning bygger på samma 
plattformskoncept som Layher Rullställning.

I ena änden av plattformen är klon formad efter 
stegpinnen. Detta gör att du kan vila plattformen 

på stegpinnen medan du demonterar den andra 
änden – utan att plattformen låser igen. 

Vad värdet av det betyder vet var och en som 
någon gång demonterat en hantverkarställning!

Välj mellan två bredder 

Layher Hantverkarställning kan även fås med 
bredd 1,50 m. Tack vare en bredare gavelsektion 
kan två plattformar placeras bredvid varandra och 
skapar en arbetsyta på 1,50 x 1,80 m.

Detta utförande lämpar sig särskilt väl vid t ex 
undertaksarbeten.

Lätt att transportera

I hopfällt läge är bredden ca 20 cm. Detta, kombi-
nerat med de fåtaliga komponenter som behövs, 
gör att hantverkarställningen tar mycket liten plats 
vid transport och lagring samt förflyttning genom 
trånga dörröppningar etc.  Något som snabbar 

upp och förenklar arbetet då mindre arbetsuppgif-
ter ska utföras på många olika platser.

Vid transport går Layher Hantverkarställning med 
lätthet in i en skåpbil eller större kombi.

Säker
Hjulen är konstruerade för att ge en säker och lättflyttad 
hantverkarställning. Vid låsning centreras hjulen under steg-
ramarnas vertikalrör för att minimera risken för stjälpning.



Detaljförteckning

Nedanstående detaljer är grundkomponenter för Layher Hantverkarställning.
Kontakta Layher AB för information om de komponenter som behövs för din ställning.

Grundsektion Stegram 75/4
För påbyggnad och gavelräcke

Stabilisatorbalk Horisontalstag 1,80 m
Räcke

Plattform 1,80 m Plattform 1,80 m med lucka Fjädersprint alt. låsbygel Hjul 200 kg
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Layher AB 
Box 2015
SE-194 02 Upplands Väsby
Besöksadress: Hästhagsvägen 6 
Tel:  08-590 955 00
Fax: 08-590 955 50 

Layher AB
Lundbyhamnen 503 
417 54 GÖTEBORG 
Tel:  031-655 250 
Fax: 031-655 251 

Layher AB
Box 48
233 21 Svedala
Tel:  040-40 70 56
Fax: 040-40 70 57

info@layher.se
www.layher.se

Väderskydd

Modulställning

Event

Rullställning

Stegar
Trapptorn

Tillbehör

Ramställning

Fackverk


