
Understøtning til store belastninger

MT 60- og 
 MEP- understøtning 
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MT 60- og MEP-understøtningssystemer

Understøtningssystemer  
med den rette styrke

Modulære understøtninger forbedrer sikkerheden 
og fleksibiliteten for arbejdsgangen på bygge-
pladsen. Valget af system afhænger af dækhøjden 
og den specifikke understøtningsfunktion.

Med sine MT 60- og MEP-understøtningssystemer 
tilbyder MEVA effektive og intelligente support-
løsninger, der er hurtige og nemme at montere. 
Systemerne er renset for alle unødvendige dele, 
hvilket betyder, at de udelukkende er opbygget af 
nogle få basisdele og rammetyper; derved effekti-
viseres opbevaring, håndtering og logistiske ope-
rationer, samtidig med at sikkerhed og omkost-
ningseffektivitet på arbejdsstedet maksimeres.

MEVA - yder support  
i enhver forstand
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Simpel – Smart

 Æ MT 60-systemet imponerer med sine indbyggede 
 sikkerhedsfunktioner og hurtige monteringstid
 - Antallet af dele er begrænset
 - Ukompliceret lodret eller vandret montering uden brug af 

værktøjer
 - Maks. vægt ca. 15 kg per enkeltdel 

 Æ MEP - det modulære understøtningssystem
 - To typer af elementstøtter for understøtningshøjder fra 1,85 m 

til over 21 m
 - Der er kun behov for nogle få basisdele - støtter, udvidelser og 

rammer - for at sikre en høj grad af fleksibilitet og tilpasnings-
evne, som passer til de forskellige konstruktioner.

 Æ EuMax
 - Omfattende støtte-interval for universel anvendelse, for udvi-

delser mellem 98 og 550 cm
 - Fra produktion, der er certificeret i henhold til DIN ISO 9001
 - Typetestet sikkerhed
 - Belastning på 20 til 40 kN i henhold til DIN EN 1065 Klasse 

D og E

i
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Understøtningssystemet MT 60

Integreret sikker-
hed og hurtighed
Med få seriedele til store tårnhøjder 

Med kun tre rammestørrelser (100, 75 og 50 cm) og fod-  eller 
hovedspindler, der kan justeres i højden op til 44 cm eller 
62 cm, kan enhver ønsket tårnhøjde op til 18,66 m (i henhold 
til typetesten) realiseres. 

MT 60 kan nemt monteres uden brug af værktøj og kan 
 implementeres ved hjælp af kranløft eller på hjul som  komplet 
tårnenhed. Alle dele er galvaniserede. Resultatet: lang leve-
tid, lave rengørings- og  vedligeholdelsesomkostninger ved 
 maksimal sikkerhed i enhver højde.

Integrerede kranøser på hver ramme

Kompatibel med alle MEVA-dæksystemer

Integreret sikkerhed ved opbygning, 
nedbrydning og drift

Kompatibel med understøtningen MEP



Simpel – Smart

 Æ Effektiv
 - 60 kN pr. ben til høje belastninger og dæktykkelser på op til 

71 cm

 Æ Integrerede sikkerhedsløsninger
 - Sikkerhedsopstigning i hvert segment
 - Nedstyrtningssikring på hele arbejdsplatformen
 - Adgangsluge
 - Sikker forbindelse allerede under opbygningen
 - Stilladsbelægninger er automatisk sikret i rammen

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - Enkel montering, liggende eller stående på jorden – uden 

værktøj, bolte, split
 - Enkel flytning ved hjælp af kranløft eller på hjul som komplet 

tårnenhed – integrerede kranøser på hver ramme
 - Kun tre rammetyper til alle højder op til 18,66 m: 100, 75 og 

50 cm
 - Maks. Vægt ca. 15 kg pr. enkeltdel 

Takket være en enkel 
rotation sikres modultil-
slutningen

i
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MT 60 Højde [cm]

100 75 50

Basisramme   

Adgangsramme 

MT 60-understøtningssystem

Systemtårne 
med dæk
Fuld kompatibilitet med MevaDec

MT 60-understøtningssystemet sikrer problemfri koordinering 
med dækforskallingen. Tårnstørrelsen på 1,70 x 1,70 m pas-
ser perfekt til MevaDec-systemet med drophoved-drager-ele-
ment-metoden og hoved og tværdrager-metoden. 

De stiger og den plankebelægning, der er integreret i tårn-
rammen, giver sikker adgang til dækforskallingen.
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Understøtningssystemet MEP

Yderst fleksibel
MEVA-kvalitet helt ned til mindste 
 detalje

Til alle anvendelser i højden. MEP skaber ikke en "stillads-
skov", men tilpasser sig takket være det modulopbygge-
de  system fleksibelt til enhver bygnings geometri. I den 
 forbindelse er få grunddele nødvendige for at kunne udvide 
rammen til en stabil understøtning. MEP muliggør en fleksibel 
højdetilpasning til understøtning af dækforskallinger, forskal-
lingsborde, understøttende konstruktioner eller færdige dele 
op til 21 meters højde. 

Få basisdele:

Uddrag af indre rør

Det hurtige sænkesystem SAS

Sikkerhed takket være 
MEP-rammens kliklås

Kompatibel med alle 
MEVA-dæksystemer og 
 understøtningen MT 60

MEP-ramme med kliklås Understøtningen MEP 
med SAS
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Simpel – Smart

 Æ Effektiv
 - Til alsidig anvendelse ved understøtning af dæk-

forskallinger, forskallingsborde, understøttende 
konstruktioner eller færdige dele op til 21 meters 
højde

 Æ Gennemtænkt MEVA-produktdesign
 - Få basisdele: Støtte, udvidelse, rammer, således 

overskuelig lagerstyring og hurtig disponering
 - Uddrag af indre rør kan individuelt justeres ved 

alle MEP-støtte 
 - MEP’s hurtige rammetilslutning er sikkerheden 

synlig ved bare et øjekast
 - Kobling af afstivningsramme på MEP-støtten med 

kliklås
 - Justerbare diagonalkryds for hver støtteafstand 

fra 90 til 300 cm
 - MEP-rørkoblingen kan fastgøres vilkårligt på 

profilen
 - Kombiplade udligner skråninger
 - Automatisk løftesikring af alle platforme
 - Løftevogn til flytning af komplette  stilladsenheder

 Æ MEVA-sænkesystem
 - Det hurtige sænkesystem SAS på understøtnin-

gen MEP frigør støtten med et hammerslag

SAS
Støtterne frigøres med et 
hammerslag

i
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MEP-understøtning med MevaDec

Et stærkt team
Sikker adgang til dækforskalling

Jo større frihøjde, jo mere omkostningseffektivt er det at anvende stillads-
tårne. De to MEP-støtter - som kan bruges uafhængigt eller sammen med 
afstivningsrammer som et stilladstårn - giver en problemfri grænseflade til 
dækforskalling.

MEP-rammerne 170 og 220 er perfekt koordinerede med MevaDec-system-
størrelserne. For større højder giver stiger og stilladsdæk mulighed for sikker 
adgang til dækforskallingen, hvorved forskalling og afforskalling kan udføres 
nedefra.

MEP-støtter med SAS
[cm]

MEP-forlængere
[cm]

450 300 360 120 80
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Stærkt og robust

EuMax- 
understøtning
Forlængelser mellem 98 cm og 550 cm 

EuMax er det stærke, omfattende understøtningssystem, der 
passer til alle formål. De galvaniserede støtter af høj kvalitet 
er fra certificeret produktion ifølge DIN ISO 9001 og tilbyder 
lang levetid, lave krav til vedligeholdelse og rengøring, samt 
typetestet kvalitet. 

Den tilladte belastning i henhold til DIN EN 1065 udgør 
for klasse D ved alle udtrækslængder 20 kN og for klasse E 
30 kN.
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Simpel – Smart

 Æ Beskyttelse mod håndskader, da det indre 
rør stadig rager 10 cm ud i tilbagetrukket 
position

 Æ Selvrensende udvendigt gevind

 Æ Stort interval for finjustering

 Æ Indstillingsring (møtrik) i støbejern

 Æ De indre rør er beskyttet mod at glide ud

 Æ Støtter i henhold til EN 1065

De to klasser af støtter (D og E) er lette at adskille fra hinan-
den på deres forskelligtformede endestykker. 

i
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Pioner og trendsætter

Mere med MEVA
Forskalling. Enkelt. Gennemtænkt.

Meget af det der i dag er standard i forskallingsbranchen, er blevet udviklet af 
MEVA i Haiterbach, Sydtyskland. Vi arbejder som trendsætter hele tiden dyna-
misk på at gøre forskalling endnu mere sikker, effektiv og nemmere for bruge-
ren. For os er en fremragende produkt- og teknologikvalitet en selvfølge.

Firmaet er uafhængigt og ledes af ejerfamilien og overholder standarderne 
for mellemstore virksomheder. Derfor kan vores kunder med rette ikke bare 
forvente teknologisk overlegne produkter, men også en omfattende, person-
lig indsats i projekterne.

Kompleks speciel forskalling eller rentabel standard: Vores erfaring og man-
gesidige produkter gør os til en effektiv servicepartner, selv når der stilles høje 
krav.





Du kan altid  
regne med os.
Med 40 afdelinger fordelt på 5  kontinenter 
er vi altid der, hvor du har brug for os.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany

www.meva.net 33
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MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
D-72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Filial af MEVA Schalungs-
Systeme GmbH, Tyskland
Tømrervej 7
DK-4600 Køge
Tel. +45 5631 1855

danmark@meva.net
www.meva.net

Danmark

Datterselskaber / internationale afdelinger

A-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AUS-Adelaide Tel. +61 8 82634377
Benelux, Gouda Tel. +31 182 570770
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CDN-Toronto Tel. +1 416 8278714
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Køge Tel. +45 56 311855
F-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
H-Budapest Tel. +36 1 2722222
IND-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MAL-Perak Tel. +60 12 5209337
N-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SGP-Singapore Tel. +65 67354459
UAE-Dubai Tel. +971 4 3411180
USA-Springfield Tel. +1 937 3280022

Tyskland


