
Zware lasten veilig dragen

Ondersteuningsplatforms  
MT 60 en MEP 
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Systeem van ondersteuningsplatforms MT 60 en MEP

Goed en veilig voorbereid

Modulaire ondersteuningsplatforms zorgen voor 
veiligheid en flexibiliteit op het  bouwterrein. 
De hoogte van het plafond en de concrete 
 ondersteuningstaak bepalen de keuze van de 
 geschikte oplossing.

Met de ondersteuningsplatforms MT 60 en MEP 
biedt MEVA efficiënte en doordachte systemen 
die snel en eenvoudig optimale ondersteuning 
bieden op de bouwplaats. Weinig basisdelen 
c.q. frametypes en het wegvallen van  onnodige 
 montageonderdelen maken een  eenvoudige 
 hantering, overzichtelijke opslag en een  slanke 
logistiek mogelijk. Op deze manier wordt 
 tegelijkertijd maximale veiligheid en rendabiliteit 
op de bouwplaats bereikt.

MEVA – met veiligheid  
goed voorbereid
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Simply smart

 Æ MT 60 – het systeem overtuigt door ingebouwde veiligheid 
en snelheid 
 - Weinig losse onderdelen
 - Eenvoudige montage, horizontaal of verticaal zonder 

 gereedschap
 - Max. Gewicht ca.15 kg per los onderdeel 

 Æ MEP – het modulaire ondersteuningsplatform
 - Twee types steunen voor een hoogte van 1,85 m tot meer dan 

21 m
 - Weinig basisdelen, bestaande uit steunen, verlengstukken 

en frames, garanderen een hoog aanpassingsvermogen en 
 flexibiliteit aan de meest uiteenlopende plattegrondsindelingen

 Æ EuMax
 - Het complete bouwsteunenprogramma voor uittreklengtes 

van 98 tot 550 cm dat universeel kan worden ingezet
 - Gecertificeerde productie volgens ISO 9001
 - Typebeproefde veiligheid
 - Draagvermogen van 20 tot 40 kN volgens DIN EN 1065 D en E

i
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Systeem van 
 ondersteuningsplatforms MT 60

 Ingebouwde 
 veiligheid en 
 snelheid
Grote torenhoogtes met een paar 
 standaard onderdelen 

Met slechts drie paneelhoogtes (100, 75 en 50 cm) en de tot 
44 cm c.q. 62 cm in de hoogte afstelbare voet- c.q. hoofd-
spillen is elke gewenste torenhoogte tot 18,66 m (conform 
type-examen)  realiseerbaar. 

MT 60 kan gemakkelijk zonder gereedschap gemonteerd 
worden en kan met een hijs of met de looprol als complete 
toreneenheid verplaatst worden. Alle delen zijn thermisch 
verzinkt. Het resultaat: een lange levensduur, weinig reiniging 
en onderhoud en dat bij maximale veiligheid op elke hoogte.

Ingebouwde kraanogen op elk frame

Compatibel met alle MEVA- vloersystemen

Ingebouwde veiligheid bij het opbouwen, 
verwijderen en tijdens het gebruik

Compatibel met ondersteuningsplatform MEP



Simply smart

 Æ Efficiënt
 - 60 kN per stijl voor zware lasten en vloerdikten tot 71 cm

 Æ Ingebouwde veiligheidsoplossingen
 - Veiligheidsladder in elk segment
 - Valbeveiliging rondom op het werkplatform
 - Toegangsluik
 - Borgende verbinding reeds bij het opbouwen
 - Loopvlakken automatisch in het frame vastgezet

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - Eenvoudige montage, horizontaal of verticaal op de grond – 

zonder gereedschap, bouten, stekker
 - Eenvoudig verplaatsen met een kraanlift of op rollen als 

 complete torenunit - geïntegreerde kraanogen op elk frame
 - Slechts drie frametypes voor alle hoogte tot 18,66 m:  

100, 75 en 50 cm
 - Max. Gewicht ca.15 kg per los onderdeel 

Moduleverbinding 
die met een simpele 
 draaibeweging wordt 
geborgd

i
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MT 60 Breedte [cm]

100 75 50

Frame   

Toegangsframe 

Systeem van ondersteuningsplat-
forms MT 60 met MevaDec

In het systeem 
 verder naar de vloer
Afgestemd op MevaDec

Met het systeem van ondersteuningsplatforms MT 60 is 
de overgang naar de vloer optimaal opgelost. De indeling 
van 1,70 x 1,70 m past perfect bij de MevaDec met het 
 valkop-drager-paneel- (FTE) en de hoofd- en dwarsdrager-
methode (HN). 

De trappen en loopvlakken die in het frame zijn geïntegreerd 
zorgen voor een veilige  toegang tot de vloerbekisting.
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Systeem ondersteuningsplatformen 
MEP

Flexibel in gebruik
MEVA-kwaliteit tot in het kleinste detail

Voor alle toepassingen op hoogte. MEP zorgt niet voor een 
"stempelbos", maar past zich dankzij het modulaire steem 
flexibel aan elke gebouwengeometrie aan. Bovendien zijn er 
weinig basisonderdelen nodig om een stabiele ondersteu-
ningsplatform met het frame op te bouwen. MEP maakt een 
flexibele hoogteaanpassing mogelijk voor het ondersteunen 
van vloerbekistingen, bekistingstafels, balken of prefab-ele-
menten tot een hoogte van 21 m. 

Weinig basisonderdelen

Uittrekbare binnenbuis

Snelzaksysteem SAS

Veiligheid door MEP-frame- 
snelsluiting

Compatibel met alle 
MEVA- vloersystemen en 
ondersteunings platform MT 60

MEP-frame-snelsluiting Steunen MEP met SAS
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Simply smart

 Æ Efficiënt
 - Veelzijdig inzetbaar voor het ondersteunen van 

vloerbekistingen, bekistingstafels, balken of 
 geprefabriceerde elementen tot 21 m hoogte

 Æ Geavanceerd MEVA productontwerp
 - Weinig basisdelen: steun, verlenging,  frame en 

daardoor overzichtelijke magazijnopslag en snelle 
beschikbaarheid

 - De uittrekbare binnenbuis kan bij elke MEP-steun 
apart worden ingesteld

 - Veiligheid in één oogopslag dankzij de  
MEP- framesnelsluiting

 - Aansluiting van de uithardingsframes op de 
 MEP-steun met snelsluiting

 - Verstelbare diagonale kruisen voor elke 
 steunafstand tussen 90 en 300 cm

 - Buiskoppeling MEP kan naar wens aan het profiel 
worden bevestigd

 - Kantelbare onderslagplaat compenseert schuin 
aflopende vlakken

 - Automatische beveiliging tegen uitlichten op alle 
platforms

 - Hefwagen voor het verplaatsen van complete 
steigereenheden

 Æ MEVA-zaksysteem
 - Het snelzaksysteem SAS op de steun MEP ontlast 

de stijl met een hamerslag

SAS
Ontlast de stijl met een 
hamerslag

i
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Systeem ondersteuningsplatformen  
MEP met MevaDec

Een sterk team
Veilig naar de vloerbekisting

Hoe hoger de binnenwerkse hoogte, des te voordeliger is het om met 
raamwerktorens te werken. Deze overgang is optimaal opgelost met de 
twee MEP-steunen, die niet alleen werken als individuele steunen, maar met 
 uithardingsframe ook als raamwerktoren.

De frames 170 en 220 zijn afgestemd op de systeemafmetingen van de 
MevaDec. Bij  grotere hoogten zorgen ladders en loopvlakken voor een veilige 
toegang tot de  vloerbekisting. MEP maakt dus bekisten en ontkisten van 
onderen af mogelijk.

Steunen MEP met SAS
[cm]

Verlengstukken MEP
[cm]

450 300 360 120 80
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330     

220     

170     

110     

55     
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Veilig gestut

EuMax stempels
Uittreklengtes van 98 cm tot 550 cm

EuMax is het sterke, uitgebreide stempelassortiment voor 
alle toepassingen. De hoogwaardige verzinkte en robuuste 
stutten zijn gecertificeerd geproduceerd volgens DIN ISO 
9001 en staan voor een typebeproefde veiligheid, een lange 
levensduur en vergen weinig reiniging en onderhoud.

De toelaatbare belasting voor klasse D bedraagt 20 kN voor 
elke uitschuiflengte en 30 kN voor klasse E volgens DIN EN 
1065.

EuMax Pro

De nieuwe EuMax Pro stempel overtuigt 
door ergonomie en gebruiksvriende-
lijkheid. Hij is afgestemd op alle MEVA 
vloersystemen en behoudt de bewezen 
voordelen van de klassieke EuMax 
stempel, zoals een lange levensduur 
door thermisch verzinken, veiligheids-
kenmerken en minimale reinigingswerk-
zaamheden.
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Simply smart

 Æ Handkneusbeveiliging, omdat de 
 binnenbuis 10 cm uitsteekt wanneer deze 
is  ingeschoven

 Æ Zelfreinigende buitendraad

 Æ Groot fijnafstelbereik

 Æ Gegoten stelmoergecertificeerd

 Æ Binnenbuis beveiligd tegen eruit glijden

 Æ Steunen volgens EN 1065

De verschillende klassen (D en E) van de steunen kunnen door 
de verschillende vormen van de eindplaten worden herkend 
om verwarring te voorkomen. 

i
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Pionier en impulsgever

Meer met MEVA
Formwork. Simple. Smart.

Veel van de huidige standaard in de bekistingsindustrie is ontwikkeld bij 
MEVA in Haiterbach. Als drijvende kracht voor de hele sector werken wij da-
gelijks met veel dynamiek aan een nog veiligere, efficiëntere en eenvoudigere 
bekisting voor de gebruiker. Een uitstekende product- en technologiekwaliteit 
is hierbij voor ons vanzelfsprekend.

We zijn onafhankelijk familiebedrijf en zetten ons in voor de waarden van 
middelgroot ondernemerschap. Bij alles wat we doen. Daarom kunnen onze 
klanten terecht niet alleen technologisch superieure producten verwachten, 
maar ook een uitgebreide persoonlijke betrokkenheid bij projecten wereld-
wijd.

Complexe speciale bekistingen of economische maatstaven: onze ervaring en 
productdiversiteit maken ons tot een servicepartner met een sterk adviesver-
mogen, ook voor de veeleisende uitdagingen van de hedendaagse bouwpro-
fessional.





MEVA Schalungs-Systeme GmbH

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

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Duitsland

www.meva.net

Wij staan overal
voor u klaar.
Met onze 40 locaties op 5 continenten 
zijn wij overal waar u ons nodig hebt.
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AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022

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

Moederbedrijf (Duitsland)

Dochterondernemingen / internationale steunpunten

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (België)


