
ALLROUND
TWIXBEAMSYSTEEM

LICHTGEWICHT, DEMONTEERBAAR EN HOGE BELASTBAARHEID

TWIXBEAM VOOR STEIGERBOUW
EN ONDERSTEUNING
De hoog belastbare, multifunctionele TwixBeam aluminium drager van Layher is breed inzetbaar voor werkplatforms met grote overspanningen, ondersteunings-

dragers, hangsteigers of uitkragende constructies. De TwixBeam is verkrijgbaar in lengtes van 0,80 m tot 6,60 m. De drager wordt gekenmerkt door zijn hoge 

draagvermogen en lage gewicht en bestaat uit twee geschroefde aluminium U-profielen met een hoogte van 200 mm.

Bij de aluminium drager TwixBeam zijn een aantal extra onderdelen beschikbaar. Een kantel-

spindel die tussen de drager kan worden gemonteerd die zowel als voet- en als kopspindel 

kan worden gebruikt. Met de koppelplaat kunnen TwixBeam’s worden gekoppeld en kunnen 

krachten worden overgedragen tussen de dragers. Voor ondersteuningen zijn tussendragers 

beschikbaar om overspanningen tussen de TwixBeam‘s te realiseren.

Voor het hangen of steunen van dragers onder een willekeurige hoek is een tussenspindel 

beschikbaar. Deze unieke spindel kan op trek en druk worden belast. De TwixBeam en de 

tussendrager zijn uit niet gelast aluminium gemaakt zodat het licht en sterk is. 

BUIGCAPACITEIT

226,0 (150,7)

22,2 (14,8)
138,4 (92,3)

TwixBeamdrager

Tussendrager

FlexBeamdrager
191,2 (127,5) 

57,1 (38,1)

51,2 (34,1)

Opmerking: De waarden tussen haakjes zijn werkbelastingenn (γ
F
 = 1,5). De toepasbaarheid en de stabiliteit moeten afzonderlijk worden 

gecontroleerd.

 Buigmoment M
Rd 

[kNm]  
 Afschuifkracht Q

Rd
 [kN]

Tussenspindel

TwixBeam kantelspindel TwixBeam koppelplaat

TwixBeam tussendrager van 0,49 tot 2,75 m lengte

TECHNISCHE GEGEVENS TwixBeam Tussendrager

Hoogte [mm] 200 140

Breedte [mm] 160 50

Gewicht [kg/m] – totaal gemonteerd ca. 13,0 ca. 7,0

Buigstijfheid EI [kNm²) – bruto 1.760 440

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Doorgestoken Allround staander TwixBeam met tussendragerAfmetingen van de TwixBeam aluminium drager van 0,80 tot 6,60 m lengte

200
100

100

52

160

Dwarsdoorsnede van de TwixBeam aluminium drager

52

Afstandhouder

Bout M20x90

Uitsparing voor:  - Tussendragers
 - FlexBeam
 - Allround staanders rustend op een rozet
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In plaats van met ballast kunnen steigerconstruc-
ties ook met de TwixBeam in de grond worden 
verankerd.

2  De verankering in de grond geschiedt door mid-
del van ter plaatse aangebrachte draadstangen 
en bijbehorende plaatmoeren.

2  Dit leidt tot enorme logistieke voordelen, aan-
gezien er geen ballastgewichten naar de bouw-
plaats hoeven te worden vervoerd en verplaatst.

2  Dankzij de boutconstructie kan de drager gema-
kelijk in twee afzonderlijke delen worden gede-
monteerd en gemonteerd. Dit maakt een latere 
bevestiging ook mogelijk

Als de grond niet voldoende draagkrachtig is of om 
bijzonder materiaalbesparende steigerconstructies 
te maken, kunnen met de TwixBeam standaard of 
hangende steigerconstructies worden opgebouwd.

2  Standaard constructies kunnen met doorlopende 
Allround staanders of met de TwixBeam kantel-
spindel worden opgebouwd.

2  Voor uitkragende constructies aan ruwbouw zijn 
er twee mogelijkheden: verankerd aan de vloer 
of afsteunend tegen de vloerplaat.

2  Om draagbalkrasterconstructies te maken, kun-
nen de TwixBeamdragers op elkaar worden 
gelegd. De bevestiging wordt gemaakt via balk-
klemmen.

2  Om het laadvermogen te vergroten, kunnen de 
dragers ook in dezelfde richting boven elkaar 
worden gemonteerd. Ze worden vastgezet met 
balkklemmen of door verspringend geplaatste 
afstandhouders.

GRONDVERANKERINGEN

STEUNTOEPASSINGEN

In de grond verankerde steigerconstructie.

Steunsteiger verankerd aan de vloerplaat Hangende steunsteiger
Boven elkaar geplaatste dragers vastgezet met balk-
klemmen (links) of met de afstandhouder (rechts)

Verhoogde steunsteiger – TwixBeam-constructie gemonteerd als draagbalkrooster - ondersteund op het vloeroppervlak
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Voor bouwlocaties kan het nodig zijn trappentorens 
hangend, van boven naar beneden, te monteren.

2  De draagconstructie wordt eenvoudig gemonteerd 
door de vloerplaatopening te overspannen met de 
TwixBeam. 

2  De ophanging gebeurt eenvoudigweg door de      
Allroundstaanders door te steken en de rozet op de 
TwixBeam te plaatsen.

2  Ook andere steigerconstructies kunnen op dezelfde 
manier aan vloerplaatopeningen worden opgehan-
gen.

Met de TwixBeam kunnen uitkragende of samengestel-
de ondersteunde platforms worden gerealiseerd. 

2  Uitkragende platforms kunnen worden vastgezet 
door ze aan de vloer te verankeren of door ze tegen 
de vloerplaat af te steunen.

2  Voor standaardmontage wordt de TwixBeam-kan-
telspindel gebruikt als voetspindel.

2  Door de combinatie met de aluminium FlexBeam-
drager kunnen samengestelde platformconstruc-
ties worden gerealiseerd.

2  Het gelijkvormige gatenpatroon van de TwixBeam-
drager, tussendrager en FlexBeam maakt variabele 
balkconstructies mogelijk.

2  De dragers kunnen onderling recht, schuin of in een 
rechte hoek worden gemonteerd. 

2  Daardoor zijn flexibele toepassingen mogelijk, bij-
voorbeeld bij aanpassing van contouren van een

    trechtervormige ketel.

TRAPPENTORENOPHANGINGEN

PLATFORMOPLOSSINGEN

VARIABELE BALKCONSTRUCTIES

2  Lichte, demonteerbare en hoog belastbare 
aluminium drager - bijzonder handig bij het 
transport van materiaal door smalle mangaten.

2  Met het systeem kunnen steuntoepassingen en 
ophangconstructies worden gerealiseerd.

2  Hoge flexibiliteit door de tussendrager in combi-
natie met de FlexBeam aluminium drager.

2 Investeringszekerheid door weerbestendigheid  
 en veelvuldig hergebruik.

2 Eenvoudige hoekaanpassing door de TwixBeam 
 kantelspindel.

UW VOORDEEL:

Uitkragend platform - verankerd in de grond of afge-
steund tegen de vloerplaat

Platform als samengestelde constructie van TwixBeam 
en FlexBeam

Hangende Allround (modulaire) trappentoren

Samengestelde balkconstructie met FlexBeam en TwixBeam

Balkconstructie voor aanpassing aan trechtervormige ketelcontouren

In de vloer
verankerd

TwixBeam

FlexBeam

Tegen plafond
afgesteund

TwixBeam drager

TwixBeam kantelspindel

Twixbeam tussenspindel

Schematisch overzicht

Schematisch overzicht
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TWIXBEAM IN ONDERSTEUNING

VERGELIJKING TUSSEN DUBBELE H-20 HOUTEN DRAGERS EN DE TWIXBEAM VOOR VLOERBEKISTINGEN

Door de balkhoogte van 200 mm kan de Twixbeam ook in één laag worden 

gebruikt met H-20-dragers. De totale breedte van 160 mm komt overeen 

met de breedte van twee H-20-dragers. Dit betekent dat de standaard kop-

spindels of vorkkopspindels ook kunnen worden gebruikt. Met de TwixBeam 

kantelspindel, kunnen de hellende vloerbekistingen ook zonder speciaal be-

meten compensatiewiggen worden uitgevoerd. Voor aanpassingen aan ver-

schillende configuraties en toepassingen is de 140 mm hoge tussendrager 

verkrijgbaar in verschillende lengtes. In de ondersteuning kan de TwixBeam 

van Layher worden toegepast als systeemdrager. In combinatie met de TG 

60 ondersteuning, biedt dit enorme voordelen voor wat betreft belastingop-

name, materiaalgebruik en montage ten opzichte van de conventionele houten draagbalk. Door het aanzienlijk hogere draagvermogen van de TwixBeam kunnen 

nu hogere lasten op de steiger worden overgedragen en kan het hoge draagvermogen van Allround / TG 60 optimaal worden benut.

Standaardbelasting ca. 51 kN  Aantal staanders ca. - 27 %
H-20-Dubbele houten dragers. Compact stramien.
Oppervlak per ondersteuningstoren 13,7 m². Standaardbelasting ca. 37 kN

TwixBeam. Langwerpig stramien. | Oppervlak per ondersteuningstoren 18,8 m²

Betonplaat d = 35 cm Betonplaat d = 35 cm
2,57

2,57

2,57

2,57

1,09 1,091,57 2,57

27 %

MINDER

STAANDERS

Oppervlak per ondersteuningstoren 9,0 m². Standaardbelasting ca. 40 kN Standaardbelasting ca. 58 kN  Aantal staanders ca. – 31 %
H-20-Dubbele houten dragers. Compact stramien TwixBeam. Langwerpig stramien. | Oppervlak per ondersteuningstoren 13,1 m²

Betonplaat d = 60 cm Betonplaat d = 60 cm2,07

2,07

2,07

2,07

1,09 1,091,09 2,07

31 %
MINDER

STAANDERS

2  De TwixBeam kan ook in het basisgebied worden 

gebruikt voor het overbruggen van openingen in 

betonplaten. De TwixBeam kantelspindel wordt 

hier gebruikt als voetstuk, of als alternatief wordt 

een kopspindel bovenop de TwixBeam geplaatst.

2  Met de TwixBeam kantelspindel kunnen 

schuine vloerbekistingen worden onder-

steund zonder de tijdrovende afstelling van 

wiggen. De TwixBeam kantelspindel wordt in 

de TwixBeam aluminiumdrager gemonteerd. 

2  Door gebruik te maken van het TwixBeam staander-

stuk is het mogelijk om op bekistingsniveau driede-

lige zijdelingse afscherming op te bouwen met stan-

daard Allroundonderdelen.

GEBRUIK ALS BASIS SCHUINE VLOERBEKISTING GEÏNTEGREERDE RANDAFSCHERMING

TwixBeam 
staanderstuk

Overbrugging in het basisgebied Gebruik van schuine vloerbekisting Geïntegreerde randafscherming met het TwixBeam-staanderstuk

BUIGCAPACITEIT

226,0 (150,7)

22,2 (14,8)
138,4 (92,3)

TwixBeam

Tussendrager

H-20-drager

Opmerking: De waarden tussen haakjes zijn werkbelastingen (γ
F
 = 1,5). De toepasbaarheid en de stabiliteit moeten afzonderlijk worden 

gecontroleerd.

57,1 (38,1)

 Buigmoment M
Rd 

[kNm]  
 Afschuifkracht V

Rd
 [kN]

33,0 (22,0) 
15,0 (10,0)
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Met behulp van de 140 mm hoge tussendrager in het 
tussengebied van de aluminium TwixBeamdrager, of 
door gebruik te maken van de koppelplaat, kunnen de 
hoofdbalken ook als volwaardige doorlopende balken 
worden uitgevoerd.

2  Overdracht van buigmomenten, dwarskrachten en 
normaalkrachten op de verbindingspunten. 

2  Lichte afzonderlijke onderdelen voor gemakkelijke 
montage met de hand zonder kraan - een groot 
voordeel, vooral bij het bekisten en demontage.

2  De TwixBeam is volledig geïntegreerd in het           
Layher-systeem en past op alle veldlengtes. 

2  De tussendrager kan aan de uiteinden uitkragend 
worden gemonteerd. Dit maakt een vrijwel traploze 
aanpassing aan de gebouwgeometrie aan de rand-
gebieden mogelijk.

2  Gedetailleerde planning van de hoofdliggers met 
positionering en ontwerp van de verbindingen is 
niet nodig, omdat de lengtes van de liggers vooraf 
door het systeem worden bepaald. Kostenintensief 
zaagwerk in de randgebieden van de houten balken 
is niet meer nodig.

Andere toepassingsvoorbeelden

2  Met de tussendrager en de TwixBeam tussen-
    spindels kunnen spanten worden gerealiseerd. 

2  De pen- en boutverbindingen maken een snelle 
montage mogelijk.

2  De tussenspindels worden verstevigd door
    Allroundliggers en Allround diagonaalschoren.

2  Overdracht van druk- en trekkrachten in de Twix-
Beam tussenspindels. Lengteverstelling ook mo-
gelijk in gemonteerde toestand.

2  Dankzij dezelfde bouwhoogte als de H-20-drager 
is een combinatie in dezelfde positie probleemloos 
mogelijk - zonder uitvulling.

2  Locale versterking met TwixBeam kan worden geïn-
tegreerd op statisch relevante posities.

MEER FLEXIBILITEIT MET DE 
ALUMINIUM TUSSENDRAGER

Spanten van TwixBeam, met tussendragers en TwixBeam-tussenspindels – gemonteerd op TG 60 ondersteuning

Combinatie van TwixBeam en H-20-dragers op hetzelfde niveau.

Met de tussendragers kunnen de randzones gemakkelijk worden aangepast dankzij verschillende uitschuiflengtes

2  Kostenbesparing door optimalisatie van de ondersteuningsconstructie door aanzienlijk hogere buig- en schuifbelastingscapaciteiten in vergelijking met 
houten H-20-dragers: minder materiaal en kortere montage- en demontagetijden besparen kosten.

2  Systeemdraagbalk passend op TG 60 ondersteuning voor alle veldlengtes: plannings- en ontwerpwerkzaamheden voor balkverbindingen, randaanpas-
singen en duur op maat zagen zijn niet meer nodig.

2 Kan worden gebruikt als een volwaardige doorlopende balk: overdracht van trek- en drukkrachten en buigmomenten.

2 Eenvoudige hoekverstelling door kantelspindel.

2 Eenvoudige montage en eenvoudige bekisting door lichte afzonderlijke componenten - ook zonder kraan.

2   Weerbestendig en duurzamer dan houten balken.

UW VOORDEEL:

1,09

1,57

2,07

2,57

0,73

0,91

1,27

1,75

2,25

2,75

De systeemdraagbalk is geschikt voor alle veldlengtes en variabele afstelling aan de rand
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Technische wijzigingen voorbehouden. Gewichten van onderdelen zijn onderhevig aan schommelingen 
als gevolg van toleranties en kunnen daarom afwijken van de gegeven specificaties.

Pos. Beschrijving Afmetingen
L/H x B [m]

Gewicht 
ca. [kg]

VE
[St.]

Artikelnummer

1 TwixBeam aluminium drager
Volledig gemonteerd, met afstandhouder, bouten en moeren

0,80 11,6 20 4041/080 p
1,70 23,1 20 4041/170 p
2,10 27,6 20 4041/210 p
2,60 34,6 20 4041/260 p
3,10 40,3 20 4041/310 p
3,60 47,3 20 4041/360 p
4,60 60,0 20 4041/460 p
5,60 72,6 20 4041/560 p
6,60 85,3 20 4041/660 p

2 TwixBeam tussendrager 0,49 3,4 30 4042/049 p
0,91 6,3 30 4042/091 p
1,27 8,9 30 4042/127 p
1,75 12,4 30 4042/175 p
2,25 15,9 30 4042/225 p
2,75 19,5 30 4042/275 p

3 TwixBeam tussenspindel 0,90 – 1,30 11,0 50 4043/130 p
1,20 – 1,80 15,3 50 4043/180 p
1,70 – 2,30 18,1 50 4043/230 p

4 TwixBeam afstandhouder 0,5 250 4041/000 p
TwixBeam bout M20 x 90 met moer 3,8 10 v 4041/004 p

5 TwixBeam koppelplaat 0,80 16,4 50 4041/001 p
6 TwixBeam kantelspindel 60 massief 0,60 8,2 100 4041/002 p
7 TwixBeam staanderstuk 0,54 2,3 100 4041/003 p
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