
Nagy terhek biztonságos alátámasztása

MT 60 és MEP  
tartóállványok 
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MT 60 és MEP tartóállvány-rendszerek

Stabil és biztonságos 
 nehézállvány

A moduláris tartóállványok  gondoskodnak 
az építkezés helyszínén a biztonságról és 
 rugalmasságról. A födémmagasság és az 
 alátámasztási feladat szerint választható ki a 
 megfelelő megoldás.

A MEVA MT 60-as és MEP tartóállványai hatékony 
és jól átgondolt rendszerek, amelyek az  építkezés 
helyszínén gyors és optimális alátámasztást 
 biztosítanak. Kevés alapelemmel, ill. kerettípussal 
és a fölösleges szerelési eszközök elhagyásával 
egyszerűen kezelhetők, raktározásuk áttekinthető 
és a logisztika hatékonyan megoldható.  Ezáltal 
egyszerre érhető el az építkezés helyszínén a 
 legnagyobb biztonság és a gazdaságosság.

MEVA – Biztonságos  
helytállás
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Simán. Egyszerűen.

 Æ MT 60 – A rendszer kiemelkedik a többi közül az integrált 
biztonságával és gyors felépíthetőségével. 
 - Kevés különálló tartozék
 - Egyszerű összeszerelés fekvő vagy álló helyzetben, szerszám 

nélkül.
 - Az egyes darabok max. súlya kb. 15 kg. 

 Æ MEP – A moduláris tartóállvány
 - Kétféle támasztípus 1,85 m-től 21 m fölötti magasságokhoz.
 - A támaszból, toldóból és keretből álló kis számú  alapelemnek 

köszönhetően rendkívül sokoldalúan alkalmazható a 
 legkülönbözőbb alaprajzokhoz is.

 Æ EuMax
 - Az univerzálisan felhasználható, átfogó födémtámasz kínálat 

98 és 550 cm közötti kihúzási hosszúságokhoz.
 - DIN ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkező gyártás.
 - Típusonként bevizsgált biztonság
 - 20 és 40 kN közötti tartóerő a DIN EN 1065 D és E szerint.

i
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MT 60-as tartóállvány-rendszer

Integrált biztonság 
és gyorsaság
Nagy toronymagasságok néhány 
 sorozatgyártású elemmel 

Csupán 3 keretmagassággal (100, 75 és 50 cm) és a 44, ill. 62 
cm közötti magasságban beállítható láb-, ill. fejorsók segít-
ségével 18,66 m-ig bármely toronymagasság  megvalósítható 
(típusvizsgálat szerint). 

Az MT 60 egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető és 
teljes toronyegységként daruval vagy görgőkön  mozgatható. 
Minden eleme tűzhorganyzott. Az eredmény: hosszú 
 élettartam, csekély tisztítási és karbantartási munka maximális 
biztonság mellett bármely magasságban.

Mindegyik keret integrált 
 daruzószemmel rendelkezik

Kompatibilis az összes 
 MEVA-födémrendszerrel

Integrált biztonság építés, bontás, illetve 
üzemszerű használat közben is.

Kompatibilis a MEP tartóállvánnyal



Egyszerű elfordítással rög-
zíthető modulkapcsolat.

Simán. Egyszerűen.

 Æ Teljesítmény
 - Száranként 60 kN terheléshez és akár 71 cm-es 

 födémvastagsághoz.

 Æ Integrált biztonsági megoldások
 - Integrált átbúvó minden szegmensben.
 - Leesés elleni védelem a munkaszint körül.
 - Átbúvónyílás
 - Önbiztosító csatlakozás már a felépítés közben.
 - Az állványburkolat automatikusan a keretbe rögzített.

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - Egyszerű összeszerelés fektetett vagy álló helyzetben – 

 szerszám, csapok és dugók nélkül.
 - Egyszerű áthelyezés akár teljes toronyegységként is daruval 

vagy görgőkön – mindegyik kereten van integrált daruzószem.
 - Csupán három kerettípus bármely magassághoz 18,66 m-ig: 

100, 75 és 50 cm
 - Az egyes darabok max. súlya kb. 15 kg. 

i
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MT 60 Szélesség [cm]

100 75 50

Keretek   

Feljáró keretek 

MT 60 és MevaDec állványokból 
álló rendszer

Rendszermegoldás 
a födémig
A MevaDec-hez igazítva

Az MT 60-as tartóállvány-rendszerrel optimálisan megoldható 
az átmenet a födémig. Az 1,70 x 1,70 m-es alaprajzi méret 
ideálisan illeszkedik az ejtőfejes betétlemezes (FTE) és a fő- és 
fióktartós (HN) MevaDec-hez. 

A keretbe beépített feljárók és állványburkolatok lehetővé 
teszik a födémzsalura való biztonságos feljárást.
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MEP tartóállvány-rendszer

Rendkívül sokoldalú
MEVA minőség a legapróbb részletekig

Bármekkora magasságban használható. A MEP-vel nem 
 zsúfolja tele támaszokkal az építményt, hanem a  moduláris 
rendszernek köszönhetően az állványok  pontosan 
 alkalmazkodnak az épület geometriájához. Ehhez csak 
néhány alapelemre van szükség, hogy a kereteket stabil 
tartóállvánnyá építse. A MEP 21 m magasságig lehetővé teszi 
az egyszerű magasságállítást a födémzsalu, zsaluasztalok, 
alulbordák és kész elemek alátámasztásához. 

Kevés alapelem

Kihúzható belső cső

SAS gyorssüllyesztő rendszer

Biztonság a MEP keret- 
gyorszárnak köszönhetően

Kompatibilis az összes 
 MEVA-födémrendszerrel és az 
MT 60-as tartóállvánnyal

MEP keret-gyorszár MEP pillérek SAS-sal
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Simán. Egyszerűen.

 Æ Teljesítmény
 - Sokoldalúan alkalmazható födémzsaluk, 

 zsaluasztalok, alulbordák és kész elemek 
 alátámasztásához 21 m magasságig.

 Æ Jól átgondolt MEVA termékdesign
 - Kevés alapelem: támasz, toldó, keret, ezáltal a 

raktározás áttekinthető és a szállítás gyors.
 - Az MEP támasz kihúzható belső csővének hossza 

egyenként állítható.
 - Biztonság egy pillanat műve a MEP keret- 

gyorszárnak köszönhetően.
 - A merevítőkeretek csatlakoztatása a 

 MEP-támaszokhoz gyorszárral.
 - Állítható átlós merevítők bármely támasztávhoz 

90 és 300 cm között.
 - A MEP csőbilincs tetszés szerint rögzíthető a 

profilon.
 - A gömbsüveg alátét kiegyenlíti a ferdeségeket.
 - Automatikus kiemelés elleni biztosító mindegyik 

járófelületen.
 - Emelőkocsik komplett állványegységek 

 mozgatásához.

 Æ MEVA gyorssüllyesztő rendszer
 - A MEP támaszon lévő SAS gyorssüllyesztő 

rendszer egy kalapácsütéssel tehermentesíti a 
födémtámaszt.

SAS
Kalapácsütéssel 
 tehermentesíti a szárat

i
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MEP és MevaDec állványokból álló rendszer

Erős csapat
Biztonságosan a födémzsalura

Minél nagyobb a belső magasság, annál gazdaságosabb tartóállvány-tornyok-
kal dolgozni. Ez az áthidalás optimálisan megoldható a két MEP támasszal, 
amelyek mind egyedi támaszként, mind merevítőkeretként felhasználhatók.

A 170-es és 220-as kereteket a MevaDec rendszerméreteinek  megfelelően 
alakították ki. Nagyobb magasságok esetén létrák és állványburkolatok 
 könnyítik meg a biztonságos feljárást a födémzsalura. Ezáltal a MEP lehetővé 
teszi az alulról történő be- és kizsaluzást.

MEP pillérek SAS-szel
[cm]

MEP toldók
[cm]

450 300 360 120 80
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Biztonságos alátámasztás

EuMax Pro
Kihúzási hosszúságok 98 cm-től 550 cm-ig 

Az EuMax Pro erős és átfogó födémtámasz-kínálat az összes  födémzsaluhoz. 
A kiváló minőségű, horganyzott, 98 - 550 cm kihúzási hosszúságú  támaszok 
a DIN ISO 9001 szerinti  tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami  változatos 
 felhasználhatóságot és  típusonként bevizsgált biztonságot jelent. A  D-osztályú 
támaszok megengedett terhelése 20 kN, az E-osztályúaké pedig 30 kN, 
 valamennyi kihúzási hossz esetében. 

A födémtámaszok kiemelkedő tulajdonságai közé  tartoznak 
az ergonomikus és felhasználóbarát kivitel, hosszú 
 élettartam a  tűzihorganyzott felületnek köszönhetően 
és a  rövid tisztítási idő. Az EuMax Pro az összes MEVA 
 födémrendszerrel kompatibilis.



13

Simán. Egyszerűen.

 Æ hosszú élettartam a tűzihorganyzott felület-
nek köszönhetően, 
öntöttvas állítóanya

 Æ támaszok a DIN EN 1065 szerint, állandó 
terhelés (20, ill. 30 kN) bármely kihúzási 
hossznál

 Æ egyszerű hosszbeállítás a számozott belső 
csőnek köszönhetően, széles finombeállítási 
tartomány

 Æ Hajlított G-horog az ergonomikus munka-
végzéshez.

 Æ kézbecsípődés elleni védelem: a belső cső 
betolt helyzetben 10 cm-rel kiáll

 Æ öntisztító külső menet

 Æ a belső cső kicsúszás ellen biztosított

A D és E kategóriájú támaszok összetéveszthetetlenül 
 felismerhetők a különböző talplemez alapján. 

i
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Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA
Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást 
a MEVA haiterbachi központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-
jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még 
biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben 
használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától 
értetődőnek gondoljuk.

Független, családi vezetésű és a középvállalkozások értékeit magunkra kö-
telező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink 
nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes 
támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során. 

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk 
és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgál-
tatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik 
 manapság naponta szembesülnek.
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Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
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MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Magyarország

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

Cégközpont (Németország)

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

Leányvállalatok, nemzetközi képviseletek

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
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