HAKI Universal Spira FSSH

HAKI Universal topp...

...och bygelgrupp

HAKI Universal - spira med
byglar på samma nivå och
spirskarv med tapp.		

Låg vikt. En 3 m:s varmförzinkad HAKI Universal spira
väger 16,7 kg.			

Greppvänlig och lätt att hantera
utan några topp- eller bottenplattor som hakar i.

Anpassad till alla nu kända		
Europeiska föreskrifter, direktiv		
och standards, och framför allt
till modern ställningsbyggnads-		
teknik.					

Symmetrisk runt om och
därmed enkel att montera.

Kompatibel med HAKIs övriga
komponenter.

Har liten volym och kan
packas kompakt.		

Finns i både varmförzinkat och
aluminium utförande.

Samma balk- och inplankningsnivå i
alla riktningar. Inga farliga snubbelkanter tvärs eller längs ställningen,
i hörn, till och från trappor och		
konsoler.				
					
Långt mellan bygelgrupperna.		
Underlättar vid montering av		
diagonalstag, väggförankring
och infästning av rörkoppling etc.

Bygelpositionen motsvarar den
gamla tvärbalksnivån. Rörkoppling
kan nu monteras överst på spiran,
ovanför monterad balk. Värdefullt
vid infästning av hiss. Ger
dessutom lägre position på nedersta
balknivån med lägre entréhöjd och
bättre stabilitet till följd.

Spirskarv med tapp

Spirrör med tapp i ett stycke.		
Endast en liten svulst markerar		
Med modern teknik omformas		
skarven. Ingen bajonettskarv		
röränden i tre steg till färdig tapp.
eller annat som hindrar eller		
Säkrare kan det inte bli.		
stör t.ex. inplankning med trall.		
										
Spirtapp med 150 mm rak kant
Montering och demontering		
och ytterdiameter 38 mm ger en
kan ske i sektioner med hjälp
optimalt styv skarv. Mjukt rundad
av kran. Lämplig för pretopp underlättar montaget.		
fabricering av ställningsfack.

HAKI Universal spira		
Art. nr varmförzinkad		
Vikt varmförzinkad			
Art. nr AL				
Vikt AL				

HAKI AB

FSSH 500
7017055
3,2 kg
4017055
1,3 kg		

SE-280 63 Sibbhult, Sweden
Tel +46 44 494 00 Fax +46 44 494 72
info@haki.se www.HAKI.com

FSSH 1000
7017105
6,0 kg		
4017105
2,4 kg		

FSSH 1500
7017155
8,4 kg		
4017155
3,5 kg		

Stansade hål i topp och botten
på alla spiror. Enkelt att
snabbt förstärka för lyftoch dragkrafter med sprint,
tillåten draglast 20,0 kN
(2000 kp).

FSSH 2000
7017205
11,2 kg
4017205
4,5 kg		
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Byglar på samma nivå

FSSH 3000
7017305
16,7 kg		
4017305
6,7 kg

