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Gangbro type Flex

Weland har et nyudviklet fleksi-
belt gangbrosystem, som helt og 
holdent bygges op af standard-
komponenter, som nemt kan 
skrues sammen ved montering.

Sidestykker af koldformede 
WUC-profiler fås i 2, 3 og 4 meters 
længder. Bredden kan justeres 
fra 600 til 1300 mm i intervaller 
på 50 mm, og gitterriste til gang-
broer fås i forskellige maske-
vidder.

Gelænderet, som er Welands 
standardsektionsgelænder fås i 
to udførelser. Et med maks. åb-
ning på 100 mm og et med knæ-
liste. Både håndliste og knæliste 
er i rustfrit rør.

Fastgørelse kan ske til eksiste-
rende konsoller eller bjælker,  
alternativt med justerbare støtte-
ben. Maks. afstand mellem  
understøtningerne er 3 meter 
ved arbejdslaster iht. DS/EN ISO 
14122-2 ”Arbejdsplatforme og 
gangbroer”.600-1300 m

m
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Gangbro
Gangbroen er fremstillet med 
Weland formattilpassede gang-
riste med maskeviddealternativet 
c/c 34 x 37 (H3), 34 x 75 (H6) eller 
17 x 75 mm (N6). 

Som alternativ kan tæt eller hullet 
letrist anvendes til gangbroen.

Rækværk
Gelænder til gangbro fås i to alter-
nativer.

Weland standard sektionsgelæn-
der med rundstænger og sek-
tionsgelænder med knæliste.

Gelænderne fremstilles med 
stolper af KKR-profiler 40 x 40 x  
3 mm. Håndliste af rustfrit rør  
Ø 42 mm. 

Gelænderudfyldning af  
rundstænger
Børnesikret gelænder. Over- og  
underligger af fladstål 25 x 8  
mm og rundstænger  
Ø 12 mm med  
maks. åbning  
på 100 mm. 

Gelænder i en  
enklere udførelse
Knæliste i 42 mm rustfrit rør.  
Sparkeliste anbefales til  
denne gelændertype.

Støtteben
Justerbare støtteben fra 350 
til 1000 mm lagerføres. Maks. 
afstand mellem støttebenene er 
3 meter.

H3
c/c 34 x 37 mm

H6
c/c 34 x 75 mm

Miljørist   
MG H6
c/c 34 x 75 mm

N6
c/c 17 x 75 mm

Letrist fås 
tæt eller 
hullet

4 Weland & Sønner A/S | Telefon: 43 99 75 55 | www.weland.dk

Sparkeliste
Sparkeliste med en højde på 130 
mm kan monteres til gangbroen. 
Monteres med eller uden  
gelænder.

Standard konsoller
(Max afstand 3000 mm) 
Til fastgørelser i beton eller stål.

Konsol nr. 1 B= 1000 mm, H= 700 mm 
Konsol nr. 2 B= 1300 mm, H= 800 mm 
Konsol nr. 3 B= 1500 mm, H= 1300 mm

H

B
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Andre typer gangbroer, platforme  
og altangange mv.
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Udover den lagerførte gangbro type Flex, så frem-
stiller Weland også andre typer gangbroer, platforme 
mv., opbygget af måltilpassede standardkomponenter.   

Maks. afstand mellem understøtningerne er 9 meter 
ved last iht. DS/EN ISO 14122-2 ”Arbejdsplatforme 
og gangbroer” eller lastkategori A-D iht. Eurocode  
1 EN 1991-1-1 DK NA, ”Balkoner” og ”Adgangsveje”.   

Bedste økonomiske løsning fås generelt ved afstande 
mellem understøtningerne på maks. 5,5 meter, og 
det er også maks. afstanden ved R60 branddimen-
sionerede udvendige WUC altangange. 
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Med Weland indskudte dæk kan 
du udnytte hele lokalets kapacitet 
til at udvide gulvarealet. En enkel 
og omkostningseffektiv måde til 
effektivt at udnytte det eksiste-
rende lokales muligheder.

Welands indskudte dæk bygges 
som et selvbærende lag af vores 
egenproducerede Sigmabjælker, 
der skrues sammen som et byg-
gesæt på monteringsstedet. Gen-
nemtænkte beslag og forstansede 
huller i de koldformede profiler 
giver en hurtig og enkel monte-
ring, helt uden svejsninger.

Gennemtænkt og gennemprøvet 
gelændersystem, trapper og 
låger samt forskellige alternativer 
til gulvbelægning gør Weland ind-
skudte dæk til et af markedets 
mest fleksible løsninger.

Alle komponenter er som stan-
dard varmforzinkede, hvilket be-
tyder, at de kan bruges både in-
dendørs og udendørs.

Indskudte 
dæk
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Information om samtlige Weland produkter findes i Weland Produkthåndbog og på

www.weland.dk 

Weland & Sønner A/S • Rugvænget 32 • 2630 Taastrup 
Telefon 43 99 75 55 • Telefax 43 99 85 83
E-mail:weland@weland.dk • www.weland.dk

Returadresse: Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, Postboks 164, 2630 Taastrup.

Miljøriste

Weland har en ny serie pressvejste gitterriste med 
en zinktykkelse på 20 µ, miljøriste. Stålet er varm-
forzinket allerede ved fremstillingen af bærestålet 
og støttestålet i modsætning til den pressvejste gitter-
rist, som varmforzinkes efter fremstillingen. 

Miljøriste er beregnet til miljøer, hvor korrosion ikke 
er noget problem. 

Et tyndere zinklag er ensbetydende med en mindre 
miljøpåvirkning. Desuden er energiforbruget mindre 
ved fremstillingen.

Udførelsen er den samme som den traditionelle 
pressvejste gitterrist. Miljøriste har samme bæreevne, 
robusthed og styrke som pressvejste gitterriste.

Miljøriste MG H6 fås til omgående levering i hen-
hold til nedenstående tabel.

Fordele ved miljøriste:

•	 Bedre	for	miljøet

•	 Lige	så	stærke

•	 God	rustbeskyttelse

•	 Omgående	levering	(ca.	1	uge)!

•	 Intet	pristillæg	for	eventuel	tilskæring!

•	 Alle	riste	er	forsynet	med	kantstål!

Længde x Bredde Maskevidde c/c 
A x B (mm)

Bærestål 
C (mm) 

Vægt  
(kg/m²)

700 x 1000 34 x 75 30 11,8 

900 x 1000 34 x 75 30 14,9 

1000 x 1000 34 x 75 30 16,5 

1200 x 1000 34 x 75 30 19,8 

Lagerførte miljøriste af typen MG H6


