
// DE NIEUWE ONTWIKKELING IN DE STEIGERBOUW
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

VANAF NU
   WORDT ALLES LICHTER.



Layher is al meer dan 60 jaar de drijvende kracht achter de vele innovaties in de       
steigerwereld. In 1965 was de Blitzsteiger een revolutie; in 1974 was met de introduc-
tie van de Layher Allround systeemsteiger de gehele steigerbranche onder de indruk.  
Sterker nog, de unieke eenvoudig te monteren Layher Allroundsteiger bleek een goed 
alternatief voor de conventionele pijp-koppelingsteigers. 

Nu is de tijd rijp voor de volgende ontwikkeling: Layher Lightweight. Onze missie is 
altijd geweest om uw dagelijkse werkzaamheden te verlichten. In dit geval hebben we 
het heel letterlijk genomen. Door een unieke samenwerking tussen de Layher technici 
en onze staalleveranciers zijn we er in geslaagd om een speciaal hogesterkte staal te 
ontwikkelen. Een staalsoort die het gewicht van onze steigeronderdelen beduidend 
vermindert. Ondanks een geringere wanddikte en een lager gewicht realiseren wij met 
deze nieuwe onderdelen dezelfde of soms een hogere belastbaarheid dan het huidige 
bewezen Layher Allround systeem. Bovendien is de nieuwe Layher Allround ligger    
uitgerust met een innovatieve spiekop met Autolock: het automatisch sluitsysteem.  
Dit zorgt voor sneller en veiliger bouwen. Het Lightweight systeem is 100% uitwissel-
baar met de bestaande Layher Allroundsystemen. U kunt uw huidige Layher Allround-
materialen dus blijven gebruiken.

LIGHTWEIGHT – LICHTGEWICHT

   MAAR BETER EN STERKER.

UW VOORDELEN:

 Een lager gewicht.
 Verhoogde belastbaarheid. 
 AutoLock functie voor sneller, gemakkelijker en
 veiliger bouwen. 
 Volledig uitwisselbaar met alle bestaande Layher 
 Allroundsystemen.
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// DE LIGHTWEIGHT FILOSOFIE – MET ZWAARWEGENDE VOORDELEN 
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// Hogesterktestaal biedt met een
beduidend geringere wanddikte
dezelfde of zelfs een hogere belast-
baarheid dan conventionele
staalsoorten.



Logistieke kosten en arbeid vormen samen ongeveer 80% van de totale kosten.
Wij hebben de oplossing gevonden om deze kosten te verlagen! Door een ge-
ringere wanddikte van de steigeronderdelen hebben we het gewicht verlaagd. 
Daardoor gaat het bouwen van steigers circa 10% sneller en door gebruik te 
maken van hogesterktestaal gaat dit niet ten koste van de belastbaarheid.

Bij de nieuwe Allroundstaander vormt de verbindingspen één geheel met de staan-
derbuis. Dit zorgt voor een optimale overgang van buis naar verbindingspen zodat 
de stuikverbindingen recht boven elkaar staan. Doordat de verbindingspen en buis 
geïntegreerd zijn is deze staander ook geschikt om er hangsteigers mee te maken. 
U hoeft dus geen aparte staanders meer op voorraad te houden voor hangsteigers.
Met Layher meer mogelijk.

HOE U MET LIGHTWEIGHT
     DE CONCURRENTIE VERSLAAT.
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// SNELLER MONTEREN EN DEMONTEREN – LICHTER IS SNELLER

UW VOORDELEN:

 Door gewichtsverlaging tijdsbesparing bij het
 (de)monteren op locatie.
 Kostenbesparing door circa 10% effectiever werken.
 Hoge belastbaarheid ondanks geringere wanddikte 
 en lager gewicht van de onderdelen. 
 Geen verschillende soorten staanders
 (met pen/zonder pen) meer in opslag.
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// Lightweight onderdelen zijn herken-
baar aan de letters LW op de zwarte 
balk bovenaan onze bekende oranje 
sticker en aan het Layher Lightweight 
logo (afbeelding van een veer).

// Dezelfde staanderbelastingen, 
dus hogere steigers te bouwen of 
zwaardere belastingen bij gelijke 
bouwhoogtes.



DOE DE SPIEKOP-DRAAIBEWEGING
                                 VOOR EEN VEILIGE EN

     SNELLE VERBINDING.
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// DE INNOVATIEVE AUTOLOCK FUNCTIE (AUTOMATISCH SLUIT-
SYSTEEM) VOOR MEER SNELHEID EN GEMAK BIJ HET MONTEREN

UW VOORDELEN:

 Een lager gewicht door gebruik te maken van
 hogesterktestaal.
 Nieuw ontwikkelde spiekop met AutoLock.
 Veiliger, gemakkelijker en sneller bouwen
 op de bouwplaats.
 Lichtgewicht buis met 24% hogere buigsterkte.
 Betrouwbare en goede verbindingen tussen staander 
 en ligger.

Met de nieuwe Layher Allround Lightweight ligger in hogesterktestaal wordt de spie 
meteen in de definitieve positie gemonteerd. Door de ligger licht te kantelen wordt de 
spie klaargezet. Als de spiekop tegen de staander komt, valt de spie automatisch in 
het gat van de rozet. De ligger is dan meteen aan de staander geborgd. Spiekop met 
AutoLock maakt het dus mogelijk om de ligger sneller en eenvoudig goed te monteren: 
dat betekent een optimale veiligheid.
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Hoe werkt de AutoLock:

1.  Draai de ligger en houdt hem 
daarna een beetje schuin.

2. Spiekop en spie zijn in positie   
 voor montage aan de rozet.

3. Spie wordt rechtgezet door contact 
 met de staander.

4. Spie valt automatisch in het gat
 van de rozet.

5. Staander en ligger zijn goed met 
 elkaar verbonden.

6. Met een hamer de spieverbinding 
 vastslaan.

7

// Een optimale veiligheid op de 
bouwplaats door middel van de
nieuwe spiekop met AutoLock.
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Steigerbouwers hebben het niet makkelijk, zeker niet als ze lang zijn. Ze moeten      
bukken om onder de liggers door te lopen met hun materiaal. Dit kan leiden tot rug- 
en nekklachten. 

Door het gebruik van hogesterktestaal kan de V-versterking onder de Allround U-ligger 
(1.09 m en 1.40 m) achterwege blijven. Dit geeft een grote gewichtsbesparing en de 
doorloophoogte is 4.5 cm hoger. Door de versterking direct aan de ligger te lassen is 
er voor de versterkte dubbele U-ligger (1.57 m tot 3.07 m) ook een alternatief ontwik-
keld. De doorloophoogte is daarmee 10 cm verruimd en de belastbaarheid van deze          
compacte versterkte ligger is met 14% toegenomen. Door meer doorloophoogte en 
minder gewicht ontstaan betere werkomstandigheden en een hogere productiviteit.

// STA RECHTOP – MET DE LICHTERE, STERKERE U-LIGGER

UW VOORDELEN:

 Tot 10 cm meer hoofdruimte. 
 Hogere belastbaarheid.  
 Eenvoudig hanteerbaar en makkelijk te bevestigen.
 Minder opslag en transportvolume. 
 Overal uitwisselbaar op het huidige
 Layher Allround systeem.

MEER HOOFDRUIMTE 

     BETEKENT MINDER RUG- EN NEKKLACHTEN EN EEN

                 HOGERE PRODUCTIVITEIT.
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// Hogesterktestaal maakt het 
mogelijk om tot 10 cm meer 
hoofdruimte te creëren.



Layher Lightweight onderdelen zoals staanders en liggers betekenen besparingen     
tijdens het transport van en naar de bouwplaats. De beperking van een vrachtwagen 
is de maximale belasting en niet het volume.

In het geval van een vrachtwagen met een maximale belasting van 23 ton kon u stei-
germateriaal laden om een ruimtesteiger te bouwen van 6400 m³. Met Lightweight-  
onderdelen is dit tot ongeveer 7200 m³. Uw voordeel is circa 12% meer belading.       
Dus bij een middelgroot steigerproject bespaart dat een of twee ritten. Dat betekent 
minder brandstof en manuren, maar spaart ook het milieu. Uw personeel hoeft minder 
te laden en te lossen, waardoor de kans op rugklachten minder wordt. Lichter is beter!

EFFICIËNT LADEN: MEER
    MATERIAAL OP UW VRACHTWAGEN.
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// BESPAAR EURO’S DOOR MINDER RITTEN.

UW VOORDELEN:

 Lagere logistieke kosten.
 Tot ongeveer 12% meer volume te beladen door 
 gewichtsverlaging van steigeronderdelen.
 Betere werkomstandigheden voor uw personeel.
 Minder transport is beter voor het milieu.

// Gebukte arbeid is inspannend, 
vermoeiend en zwaar. Wij hebben de 
oplossing.



// Permissible truck payload is  
determined by weight not volume.
// Toegestane vrachtwagenbelasting 
wordt bepaald door het maximale 
gewicht en niet door volume.



OMSCHRIJVING ALLROUND SYS-
TEEMSTEIGERS

ALLROUND 
LIGHTWEIGHT

MEER
LADING

Liggers 8 pallets 9 pallets + 1 pallet 

Staanders 8 pallets 9 pallets + 1 pallet

// LICHTER BETEKENT MEER –  
UW VRACHTWAGEN KAN NU 1 PALLET EXTRA LADEN
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// Door gewichtsbesparing,
bereikt door gebruik te maken van 
hogesterktestaal, is het mogelijk
om circa 12% meer in volume te laden.
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 Vermindering van de wanddikte van 3.2 mm naar 2.8 mm levert een                           
 gewichtbesparing op tot 14%.

 Dezelfde staanderbelastingen, dus hogere steigers te bouwen of zwaardere            
 belastingen bij gelijke bouwhoogtes.

 Tot 12% lagere transportkosten door meer lading per vrachtwagen.

 Geïntegreerde staanderpen met minder speling in de verbinding en beter in staat  
 om de krachten op te vangen.

 Eén staandertype voor zowel vanaf een grondvlak opgebouwde steigers                    
 als voor hangsteigers.

 Staanders geschikt voor vrijstaande en onderin gebalasteerde steigerconstructies.

 Volledig uitwisselbaar met alle bestaande Layher Allroundsystemen.

// ALLROUND STAANDER LW

// Scan deze QR-code om de video van het 
Allround Lightweight te bekijken.

Berekend gewicht. // ALLROUND STAANDER LW

ALLROUND LIGHTWEIGHT

GEWICHTS-

BESPARING 

TOT

2.1 KG

OMSCHRIJVING ALLROUND 
STAANDER

ALLROUND 
STAANDER LW

GEWICHTS-  
BESPARING

AR staander LW 1.00 m 5.66 kg 4.87 kg - 0.79 kg

AR staander LW 1.50 m 8.03 kg 7.02 kg - 1.01 kg

AR staander LW 2.00 m 10.40 kg 9.17 kg - 1.23 kg

AR staander LW 2.50 m 12.77 kg 11.32 kg - 1.45 kg

AR staander LW 3.00 m 15.13 kg 13.47 kg - 1.67 kg

AR staander LW 4.00 m 19.87 kg 17.76 kg - 2.10 kg

Modulair Layher Allround LW steigersysteem met Zulassung (goedkeuring) Z-8.22-939



OMSCHRIJVING ALLROUND 
BUISLIGGER

ALLROUND 
BUISLIGGER LW

GEWICHTS-  
BESPARING

AR buisligger LW 0.73 m 3.26 kg 2.99 kg - 0.27 kg

AR buisligger LW 1.09 m 4.59 kg 4.12 kg - 0.47 kg

AR buisligger LW 1.57 m 6.40 kg 5.67 kg - 0.73 kg

AR buisligger LW 2.07 m 8.27 kg 7.26 kg - 1.01 kg

AR buisligger LW 2.57 m 10.14 kg 8.86 kg - 1.28 kg

AR buisligger LW 3.07 m 12.01 kg 10.45 kg - 1.56 kg
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// ALLROUND BUISLIGGER LW

 Door een 24% hogere buigsterkte is vermindering van de wanddikte van 3.2 mm.     
 naar 2.7 mm mogelijk. 

 Nieuwe spiekop met AutoLock maakt montage vanuit een veilige positie mogelijk.

 Betere werkomstandigheden voor uw personeel.

 Volledig uitwisselbaar met alle bestaande Layher Allroundsystemen.

Berekend gewicht.

// ALLROUND BUISLIGGER LW

ALLROUND LIGHTWEIGHT

GEWICHTS-

BESPARING 

TOT

1.6 KG



VELD- 
LENGTE

ALLROUND U-HORIZONTALE LIGGER ALLROUND U-VERSTERKTE LIGGER LW TOENAME BELASTINGCAPACITEIT

Gelijkmatige
belasting
q [kN/m]

Puntbelasting 
(P) in het 
midden [kN]

Gewicht  [kg] Gelijkmatige
belasting
q [kN/m]

Puntbelasting 
(P) in het 
midden [kN]

Gewicht  [kg] Gelijkmatige
belasting
q [kN/m]

Puntbelasting (P) 
in het midden 
[kN]

1.57 m 15.2 8.0 9.4 17.7 17.1 9.4 16.4 % 113.8 %

2.07 m 8.7 6.9 12.1 13.0 12.9 12.7 49.4 % 87.0 %

2.57 m 5.1 5.3 15.2 8.4 10.4 15.7 64.7 % 96.2 %

3.07 m 3.6 5.2 17.6 5.0 8.7 19.0 38.9 % 67.3 %

VELDLENGTE ALLROUND U-LIGGER
VERSTERKT

ALLROUND U-LIGGER 
LW

GEWICHTS-
BESPARING

1.09 m 5.7 kg 4.4 kg - 1.3 kg  - 22.8 % 

1.40 m 7.5 kg 5.4 kg - 2.1 kg  - 28.0 %
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 Gewicht van de U-ligger van 1.09 m en 1.40 m is met resp. 1.3 kg en 2.1 kg verlaagd.  
 Bij een gelijkblijvende belastingcapaciteit is de V-versterking onder de ligger niet  
 meer noodzakelijk. Hierdoor is er wel 4.5 cm. meer hoofdruimte ontstaan.

 Met de komst van de versterkte U-ligger LW is de dubbele U-ligger overbodig         
 geworden en is de doorloophoogte met 10 cm gestegen. De toegestane belasting is  
 tot 114% toegenomen.

 Betere werkomstandigheden door gewichtsvermindering van de liggers.

 Volledig uitwisselbaar met alle Layher Allround onderdelen.

// ALLROUND U-LIGGER LW

// ALLROUND VERSTERKTE U-LIGGER LW

TOT 

114 %
MEER 

BELASTING-

CAPACITEIT

// ALLROUND U-LIGGER LW

GEWICHTS-

BESPARING 

TOT

2.1 KG

// Scan deze QR-code om de video
van het Allround Lightweight te bekijken.

ALLROUND LIGHTWEIGHT
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// HET BLITZ EURO STELRAAM LW EN PASSAGE STELRAAM LW

 Het Blitz stelraam LW 2.00 m x 1.09 m heeft een vermindering van de wanddikte van       
 3.2 mm. naar 2.7 mm. Met het nieuw ontworpen U-profiel geeft dit een               
 gewichtsbesparing van 3.7  kg.

 Het Blitz passage stelraam LW 2.00 m x 1.09 m heeft een vermindering van de        
 wanddikte van 3.2 mm. naar 2.7 mm. Met het nieuw ontworpen U-profiel geeft dit  
 een gewichtsbesparing van 5.2  kg.

 Betere werkomstandigheden, sneller monteren en meer te transporteren.

 Volledig uitwisselbaar met de bestaande Layher Blitz onderdelen.

// BLITZ EURO STELRAAM LW // BLITZ EURO PASSAGE STELRAAM LW

GEWICHTS-

BESPARING 

TOT

5.2 KG

// Scan deze QR-code om de video
van het Blitz Lightweight te bekijken.

BLITZ LIGHTWEIGHT
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Met Layher is “meer mogelijk”. Het nieuwe Lightweight onderstreept onze pioniersrol, 
waarmee weer een mijlpaal in de internationale wereld van de steigerbouw wordt 
gezet. Dit is het resultaat van jarenlange ontwikkeling op de Layher Research &              
Development- afdeling met een duidelijk doel: maak steigerbouw veiliger, eenvoudiger 
en voordeliger voor al onze klanten. 

De nieuwe modulaire Layher Allround Lightweightlijn betekent een revolutie in 
het monteren en demonteren van iedere steigerconstructie. De wanddikte van de             
onderdelen is door het gebruik van hogesterktestaal verminderd. Een aanzienlijke    
gewichtsbesparing en verhoging van de toegestane belasting wordt gerealiseerd.        
Het resultaat is: lichtere onderdelen, veiliger, sneller en makkelijker bouwen en lagere 
transportkosten.

Hogere productiviteit en lagere transportkosten zorgen er voor dat uw investering in 
Layher Lightweight zichzelf binnen een jaar terugverdiend.

LAYHER IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST
   ECONOMIE EN ERGONOMIE
                                 GAAN HAND IN HAND.

// INVESTEREN IN EEN BETERE TOEKOMST – VOOR IEDEREEN!
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JAARLIJKSE
(DE)MONTAGEKOSTEN: 
73 %

JAARLIJKE
MATERIAALKOSTEN: 
20 %

JAARLIJKSE TRANSPORT-
KOSTEN: 7 %

// KOSTENVERDEELSTAAT VOOR ALLROUND STEIGERS
BIJ VIJF STEIGEROPSTELLINGEN PER JAAR

// Transport- en (de)montagekosten
(ca 80%) zijn de grootste kostenposten. 
Daarom is een investering in
Lightweight snel terugverdiend.



Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher b.v. 

Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer
0162 - 58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher n.v.

Mouterij 6
2550 Kontich, België
015/31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be DO
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