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MIDLERTIDIG OVERDÆKNING MED 

ALLROUND FW OVERDÆKNING
Layher’s Allround FW System kan bruges til en lang række opgaver, for eksem-

pel som en bro, eller som understøtning, men også som en midlertidig over-

dækning. Afhængig af lokale forhold som vind- og snelast, kan man opnå et 

spænd på over 45 meter.

Takket være den boltfri, og gennemte-

stede kile- og roset sammenkobling, kan 

man nemt og hurtigt samle FW kasset-

terne. FW kassetterne, som er afstivet 

med Allround komponenter, kranes her-

efter op på det understående stillads. 

Takket være Layher’s standardiserede 

system dimensioner, behøver man ikke 

at bruge trættende opmålingsmetoder. 

FW systemet kan laves enten som et klassisk sadeltag, eller som pulttag med 

en taghældning på 15°. FW Overdækningen kan åbnes mellem to kassetter, så-

fremt der er behov for at krane materiale ned.

Det er også muligt at montere en 

adgangsvej på siden af FW Kas-

setten med Allround dæk. Det gør 

det nemmere at samle, vedligehol-

de samt varetage snerydning på FW 

Overdækningen.

Nominel spænd Antal felter
Gitterdrager bredde [m]

1,09 1,57 2,07 2,57 3,07

26,01 14

30,01 16

34,02 18

38,03 20

42,03 22

46,04 24

Sne/Regnlast

0,1 kN / m² 0,25 kN / m² 0,6 kN / m²

MULIGE SPÆND: Saddeltag med hanebånd:

Montering af Kederskinner

3 KLARE FORDELE

 FW Systemet med høj statisk styrke, gør det muligt at bygge Overdækninger 
med spænd på over 45 m, afhængig af lokale vind- og sneforhold.

 Takket være de mange fleksible applikationer ved Allround FW Systemet på 
overdækninger, broer og understøttelse af stilladser, bliver FW systemet nu 
brugt meget ofte.

 FW systemet består kun af 3 nye komponenter til Allround. Derfor kan det 
nemt integreres i alt Allround stillads uden skævheder. FW Systemet kan 
bygges i alle tre retninger.

Til spændvidder over 45 meter. Allround FW Overdækning

Aerodynamisk luftmodstandskoefficient cp i henhold til EN 16508 

Midlertidige konstruktioner til bygninger:

• Levetidsfaktor η = 0,7 for ≤ 2 år
•  Dynamisk Vindtryk qp= 0,80 kN/m² (Vindzone 2, indlands, højde ≤ 18 m)
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