
Szerelési és felhasználási útmutató

MEP tartóállvány
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MEP tartóállvány

Az MEP tartóállvány egyre kevesebb alkotóelemből áll: támasz, 
toldó és keret. A rugalmas magasságállítás által a rendszer különö
sen alkalmas:

 � födémzsaluk tetszőleges magasságú alátámasztására,

 � födémszéleken használt zsaluasztalok alátámasztására vázas 
építkezésnél,

 � zsaluasztalokhoz nagy felületű födémeknél és

 � alulbordák, balkonok és előregyártott részegységek alátámasztá
s ára. 

A két támasztípus – MEP 300 és MEP 450 – és a toldó használatával 
1,85 mtől 21,00 mig minden födémmagasság alátámasztható.

Az SAS gyorssüllyesztő rendszer, ami a MEVA találmánya, egy kala
pácsütéssel tehermentesít. Az automatikus visszaállásnak köszönhe
tően már a kizsaluzásnál százszázalékos a működési biztonság. 

A támaszokat gömbsüveg alátét segítségével egyenetlen talajon is 
tökéletesen függőlegesre lehet állítani. Az állítható átlós merevítők 
lehetővé teszik 90 és 300 cm között bármilyen tartótávolság kiala
kítását. A tartóállvány a különböző keretek segítségével mindig a 
talajnak és a terhelésnek megfelelően alakítható ki.  

A nagytáblásított egységek áthelyezése különböző módokon 
történhet:  függőlegesen áthelyező füllel vagy emelőhimbával, 
vízszintesen pedig emelőkocsival vagy mozgatótraverzzel. Emelő
himbával történő áthelyezés esetén a támaszok a csuklós elemek
nél egyszerűen felhajthatók, és a födémzsalu a támaszokkal együtt 

szállítható az új helyre. 
Rövidítések, méretek, ábrák, táblázatok stb.
Az MEP rövidítés az MEP tartóállvány helyett szerepel. A többi rövi
dítés magyarázata az első előfordulás helyén található.

A mértékegység nélküli méretek cmben vannak megadva. 

Ennek az útmutatónak az oldalszámai az MEP termékrövidítéssel 
kezdődnek. Az ábrák és táblázatok oldalanként vannak számozva. 
A szövegben szereplő keresztutalások vonatkozhatnak az ebben 
vagy egy másik útmutatóban található oldalra, ábrára vagy táblá
zatra. A keresztutalás a termék rövid megnevezésével kezdődik.

Készült: 2015. október 5.

Termékjellemzők
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TartalomjegyzékKérjük, ügyeljen az alábbiakra:
A szerelési és felhasználási útmutató a gyakorlatban előforduló 
példák alapján mutatja be és írja le az itt szereplő MEVA rendszer 
biztonságos, helyes, gyors és gazdaságos szerelését, használatát és 
bontását. A kiemelni kívánt részletek könnyebb felismerhetősége 
és érthetősége érdekében az ábrák nem mindig tartalmazzák az 
összes biztonságtechnikai részletet. Ha az itt leírtaktól eltérően 
kívánja használni a rendszert, vagy ha különleges alkalmazásokról 
szeretne tájékoztatást kapni, akkor kérjük, hogy forduljon hozzánk 
bizalommal. A lehető leggyorsabban segítünk Önnek.

A termékeink használatakor a helyi munkavédelmi előírásokat be 
kell tartani. Az építkezés helyszínén készítendő szerelési útmutató 
feladata, hogy csökkentse az építkezés helyén esetleg fellépő 
különleges kockázatokat. Az útmutatónak a következőket kell 
tartalmaznia:

 �A munkafolyamatok sorrendje, beleértve a szerelést és a bontást is

 �Az egyes (zsalu)elemeknek és a rendszer alkotórészeinek súlya

 �A rögzítések és a támaszok fajtája, darabszáma és távolsága

 �A betonozó állványok (összecsukható betonozó állványzatok) 
elrendezése, darabszáma és mérete, ide értve az alkalmazandó 
leesés elleni biztosításokat és közlekedési utakat

 �Megfogatási pontok a daruval történő mozgatáshoz, pl. elemek, 
konzolok vagy daruzási egységek esetén. Ehhez a jelen szerelési és 
felhasználási útmutatóban foglaltakat kell alapul venni, eltérések 
esetén külön statikai igazolásra van szükség.

Fontos: Alapvetően csak kifogástalan anyagok építhetők be. A 
sérült alkatrészeket el kell különíteni. Kiegészítő alkatrészekként 
csak eredeti MEVA anyagok használhatók.

Figyelem: A zsalukapcsokat nem szabad sem viasszal, sem olajjal 
bekenni!
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Tartóállvány-csoportok

A tartóállvány-csoportokba való besorolás
A DIN 4421 három tartóállványcsoportot különböztet meg, melyek 
ugyanazt a biztonsági követelményt különböző módon teljesítik. 
A tartóállványcsoport kiválasztása a felhasználó feladata. De az 
I. tartóállványcsoport alkalmazási terület korlátozott (ld. I. tar
tóállványcsoport). Az MEP tartóállvány a felépítéstől és a statikai 
követelményektől függően minden tartóállványcsoportban hasz
nálható.

A II. és III. tartóállványcsoportba tartozó tartóállványok és zsaluza
tok szerelése esetén az építkezés helyszínén szükség van az építő 
írásos szerelési útmutatójára, amely minden szükséges biztonság
technikai információt tartalmaz. Sorozatban gyártott állványele
mek használatakor figyelembe kell venni a gyártó által leírtakat. 
Lásd az "Építési munkálatok" balesetmegelőzési előírás 17. parag
rafusát (BGV C 22, korábban VBG 37).

Biztonságtechnikai információk lehetnek pl. a következők:

 �A szerelés sorrendje és módja, adott esetben az egyes állványele
mek előszerelése és szétszerelése.

 �A munkahelyek és a munkahelyek elérése, valamint leesés elleni 
biztosítás összeszereléskor, átalakításkor és szétszereléskor, vala
mint a tartóállvány és a zsaluzat használatakor

 � Leeső tárgyak elleni védelem 

 �A tartóállvány vagy a zsaluzat stabilitása szerelés és átmeneti 
tárolás közben is

 �Az előszerelt állványelemek összeszerelésének, átalakításának és 
szétszerelésének sorrendje

 �Az emelőeszközök teherbírása

 �Megfogó eszközök

 � Szállítási helyzetek (teherautón, emelő eszközön)

 �Az emelendő részek súlya (az acélrészekkel, konzolokkal, áll
ványdeszkázattal, támaszokkal együtt)

 �Megfogatási pontok a szállításhoz

 �A lekötések, az alátámasztások és a merevítések módja, darab
száma és helyzete, valamint azok rögzítése

 �A beépített részek súlya, helyzete és rögzítése

 �A beépített részek és a vasalatok behelyezése, a beton bejutta
tása, valamint az utólagos kezelés

 � Felhúzható személyszállító eszközök és emelhető betonozó 
állványzatok használata

 �Megengedett betonozási sebesség

I. tartóállvány-csoport
Az I. csoportba csak 5,00 mnél nem magasabb és 6,00 mnél nem 
nagyobb támasztávolságú tartóállványokat lehet besorolni, vala
mint azokat, amelyeknél a függőlegesen ható, egyenletesen elosz
tott felületi terhelés nem haladja meg a 8,0 kN/m²t, és amelyeknél 
a balkonoktól, alulbordáktól stb. származó függőlegesen ható, 
egyenletesen elosztott terhelés nem haladja meg a 15,0 kN/mt.

A tartóállványok I. csoportjába sorolhatók még azok a függőle
ges, átkötött zsaluzatok, amelyek magassága nem haladja meg 
az 5,00 mt és az átkötések függőleges távolsága nem nagyobb 
3,00 mnél, valamint az 1,50 m²nél nem nagyobb keresztmetszetű 
támaszok, oszlopok és pillérek zsaluzata. Függőlegesnek azok a 
zsaluzatok számítanak, amelyek a vízszintessel 90° ± 10°ot zárnak 
be.

Ennél a tartóállványcsoportnál nincs szükség rajzokra.  A stabilitást 
csak akkor kell számításokkal igazolni, ha a szakmai tapasztalat 
nem elegendő (lásd a DIN 4421 6.4.3 szakaszát). A stabilitási számí
tásokat ekkor a γT  csoporttényező figyelembevételével kell elvé
gezni (lásd a DIN 4421 6.1 szakaszát).

Ha olyan sorozatgyártású szerkezeti egységek kerülnek az I. 
csoportban felhasználásra, melyeknél a II. és III. tartóállványcso
port szerinti megengedett terhelés kiszámításra került, akkor a 
DIN 4421 7.3 bekezdésében foglaltaknak nem kell eleget tenni.

II. tartóállvány-csoport
A II. tartóállványcsoport esetében a stabilitás szempontjából 
lényeges tartóelemek és csatlakozók mindegyikére vonatkozóan el 
kell végezni a statikai számításokat. A számítások során alkalmazni 
lehet a DIN 4421 6.4.2 bekezdésében foglalt egyszerűsítéseket. 
Szükség van olyan áttekintő rajzokra, amelyek az alaprajzok és a 
metszetek alapján egyértelműen meghatározzák a szerkezetet. 
Minden lényeges részletet szerepeltetni kell a rajzokon.

III. tartóállvány-csoport
A III. csoportba tartozó tartóállványok esetén a tényleges terhelési 
viszonyokat rendkívül részletesen és pontosan kell kiszámítani.  Ez 
különösen fontos az alátámasztás alatt levő statikai rendszer ese
tén.  Minden olyan hatást figyelembe kell venni, ami befolyásolja 
a számításokat.  Szükség van olyan áttekintő rajzokra, amelyek 
az alaprajzok és a metszetek alapján egyértelműen meghatároz
zák a szerkezetet.  Minden lényeges részletet szerepeltetni kell a 
rajzokon. A rajzoknak meg kell felelniük a III. csoport emelt szintű 
követelményeinek.  A DIN 18 800 1. részének ill. a DIN 1052 1. 
részének megfelelő szerkezetek a III. tartóállványcsoportba tartoz
nak. Az MEP tartóállványt mindig a III. tartóállványcsoportba kell 
besorolni. 

Különböző állványcsoportok egy tartóállványon belül
Egy tartóállványt akkor lehet különböző állványcsoportokat tartal
mazó részekre bontani, ha az egyes részekben levő állványelemek 
igénybevételének meghatározása független a többi résztől.
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Terhelési adatok

A terhelés és a támaszok 
kihúzási hossza szem
pontjából 2 esetet kell 
megkülönböztetni: 

A rendszer felül 
szabadon van
(5.1 ábra)
Ha a rendszer felül sza
badon van, azaz a V/100 
vízszintes erő levezetése 
a rendszeren keresztül 
történik, akkor a táma
szok kihúzási hossza 
nem lehet nagyobb 
80 cmnél.

A rendszer felül meg 
van fogva 
(5.2 és 5.3 ábra)
Ha a rendszer felül meg 
van fogva, azaz a víz
szintes erő felül el van 
vezetve, akkor az MEP 
tartóállványt tartónként 
40 kNnal lehet terhelni. 
A támasz kihúzási hosz
szára ebben az esetben 
nem kell ügyelni.

Megjegyzés
Az MEP keret pontos 
pozíciója az MEP3233 
oldalakon látható.

5.1 ábra Felül szabad rendszer, a 

vízszintes erő a rendszeren keresztül 

levezetve

5.2 ábra Felül megfogott rendszer 5.3 ábra Felül megfogott rendszer

5.4 ábra Felül megfogott rendszer

V/100

40 kN 40 kN

40 kN 40 kN

40 kN 40 kN

40 kN 40 kN
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önálló támaszként tartóállványként
1,85

30 40
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2,00
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30 40
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4,00

4,10

4,20

4,30
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A támaszok megengedett terhelése, EN 1065ös szabvány, zsalu
rendszerek esetén

5.5 táblázat * belső cső alul
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MEP támaszok

MEP 450 (6.1 ábra)
MEP 300 (6.2 ábra)
Minden támasznak van 
egy külső és egy belső 
csöve. A külső cső egy 
alumíniumprofilból áll. 
A profil lehetővé teszi az 
MEP keretek csatlakoz
tatását a tartóállványok 
kimerevítésénél. A belső 
cső acélból van.

Hosszállítás és kihúzás
A belső csövet ki lehet 
húzni; így beállítható 
a kívánt hosszúság. A 
durva beállítás a belső 
csövön a furat kiválasz
tásával történik. A finom 
beállítás a külső mene
ten levő robusztus anya 
segítségével végezhető 
el (6.3 ábra).

A teherbírás 30 kN sza
badon álló támaszoknál, 
és 40 kN a kerettel mere
vített támaszok esetén. 
Lásd még MEP5 oldal.

SAS gyorssüllyesztő 
rendszer automatikus 
visszaállással
Egy kalapácsütéssel 
lesüllyeszti a támaszt  
1 cmrel, és ezzel teher
mentesíti is (6.3 ábra). 
Az SAS kizsaluzáskor 
automatikusan visszaáll 
az alapállásába.

6.3 ábra SAS gyorssüllyesztő rendszer

Külső cső (alumínium)

Belső cső (acél)

Külső cső (alumínium)

Belső cső (acél)

6.1 ábra MEP 450 6.2 ábra MEP 300

Furatos cső csapos durva 
beállításhoz

Állítóanya

Alumíniumprofil

SAS gyorssüllyesztő 
rendszer

Megnevezés Cikkszám

MEP 450 SASszel .....29-907-70
MEP 300 SASszel .....29-907-65
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Az MEP keretekkel 
(7.1 - 7.5 ábra) lehet 
kimerevíteni az 
MEP támaszokat. 
Kimerevítésre akkor van 
szükség, ha a támaszok 
nem önálló támaszként, 
hanem tartóállványok 
és tornyok építésére 
kerülnek felhasználásra. 

A keretek felszerelése 
a támaszokra
A keretek felszerelése 
a külső támaszcsöveken 
levő Thornyok segítsé
gével történik  
(7.6 és 7.7 ábra).

Rögzített állapotban 
a kar vízszintesen áll. 
Ez lehetővé teszi, hogy 
a keret és a támasz 
megfelelő összekötését 
ránézéssel is ellenőrizni 
lehessen (7.7 ábra).

7.3 ábra Keret, 170 MEP 7.4 ábra Keret, 110 MEP 7.5 ábra Keret, 55 MEP

7.1 ábra Keret, 330 MEP

7.6 ábra

7.7 ábra Keret felszerelve

Kar vízszintesen 
záró állásban

Keret, MEP

Kar felfelé kioldott 
állásban

7.2 ábra Keret, 220 MEP

Megnevezés Cikkszám

Keret
  55 MEP ...................29-909-10
110 MEP ...................29-909-15
170 MEP ...................29-909-20
220 MEP ...................29-909-25
330 MEP ...................29-909-30
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Toldók, MEP

Csap, 14/135Csatlakoztató csap

8.1 ábra 8.2 ábra 8.3 ábra

8.4 ábra

Az MEP toldókkal 
(8.1  8.3 ábra) meg 
lehet magasítani az MEP 
támaszokat, ha a táma
szok kihúzási hossza 
nem elegendő az elérni 
kívánt magassághoz. 
Az MEP toldó profilja 
megegyezik az MEP 
támasz külső csövének 
profiljával.

Összeszerelés
A támasz és a toldó 
összekötése egy hor
ganyzott csatlakoztató 
csappal történik. Csatla
koztató csaponként egy
egy 14/135ös csapot kell 
a támasz és a toldó külső 
csövébe dugni (8.4 ábra). 
Ez az összeköttetés kel
lően húzásálló, daruval 
történő mozgatásra is 
alkalmas. 

Szükséges a 
kimerevítés 
A toldókat keretekkel 
vagy átlós merevítőkkel 
ki kell merevíteni, lásd 
MEP11 oldal.

Megjegyzés
Magasítást nem csak 
egy támasz és egy 
toldó összeszerelésével 
lehet elérni, hanem egy 
támasz és egy másik 
támasz, vagy több 
támasz és egy toldó 
összeszerelésével is. 
A lehetséges magas
sági változatok és az 
anyagszükséglet leírása 
az MEP3032 oldalon 
található.

To
ld

ó
, 3

60
 M

EP

To
ld

ó
, 1

20
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EP

To
ld

ó
, 8

0 
M

EP

Megnevezés Cikkszám

Toldó 
360 MEP ...................29-907-95
120 MEP ...................29-907-90
 80 MEP ....................29-907-85

Csatl. csap, MEP .......29-909-85
Csap, 14/135 .............29-909-90

Csatlakoztató 
csap

Csap, 14/135
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MEP-9

MEP tartóállvány

Keresztfej, MEP

9.3 ábra

9.4 ábra 9.5 ábra

Az MEP keresztfej (9.1 
ábra) H20as vagy acél 
tartók befogására szol
gál. Egy vagy két főtartó 
helyezhető bele (9.4 és 
9.5 ábra). 

Rögzítés
A keresztfejet 14/90es 
csappal lehet

 � az ME támaszra 

 � vagy az MEP támasz 
belső csövére

 � vagy az MEP menetes 
állító orsóra (csőátmérő 
48/60 mm) rögzíteni. 
Az MEP támasz külső 
csövénél 14/135ös 
csapra van szükség. A 
rögzítés kellően húzá
sálló kapcsolatot biztosít 
a zsaluasztaloknál.

Dupla főtartó
A keresztfej betolható 
csövébe egy DW mene
tes anya van behe
gesztve (9.3 ábra). Ez a 
dupla főtartók rögzíté
sére szolgál (9.4 és 9.5 
ábra).

 �A dupla főtartók rög
zítése egy rövid DW rúd 
és egy 100as tányéros 
anya segítségével törté
nik (9.4 ábra). A DW rúd 
hosszának 15 cmrel kell 
hosszabbnak lennie a 
tartó magasságánál.

 �A 1014 cm magas tar
tók (pl. 300as és RS 450 
kereszttartók, valamint 
egyéb MEVA merevítő 
sínek) esetén a tartót 
18as tányéros orsóval 
kell rögzíteni (9.5 ábra).

Behegesztett anya 
DW 15ös menettel

9.1 ábra

9.2 ábra

Megnevezés Cikkszám

Keresztfej, MEP .......29-910-00
Tányéros anya, 100 ..29-900-20
Tányéros orsó, 18 .....29-401-10

Tányéros anya, 100
DW 15ös menetes orsó
Főtartó

Tányéros orsó, 18

Főtartó (magasság 1014 cm)

Keresztfej, MEP
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MEP-10

MEP tartóállvány

Menetes állító orsó, MEP

10.2 ábra MD ejtőfejjel

10.4 ábra Talporsóként

Az MEP menetes állító 
orsóra (10.1 ábra) akkor 
van szükség, ha csak egy 
MEP toldó kerül haszná
latra (a toldóknak nincs 
menetes állító orsójuk). 
Az MEP menetes állító 
orsó egy MEP támasz 
második orsójaként is 
használható, pl. talpor
sóként (10.4 ábra).

A menetes állító orsó 
részei:

 � egy acél külső cső 
125 mm hosszú menetes 
résszel a finom beállítás
hoz, átmérő 60 mm

 � egy acél belső cső 
(ugyanaz a cső, mint az 
ME 250/30as támasz 
belső csöve), átmérő 
48 mm, ME talplemezzel

Hosszállítás
A belső csövet ki lehet 
húzni; így beállítható 
a kívánt hosszúság. A 
durva beállítás a belső 
csövön a furat kiválasz
tásával történik. A finom 
beállítás a külső mene
ten levő robusztus anya 
segítségével végezhető 
el.

10.1 ábra MEP menetes állító orsó

10.3 ábra MEP keresztfejjel

Megnevezés ............. Cikkszám

Menetes állító orsó,  
MEP ..........................29-909-70
MD ejtőfej,  
beakasztható ...........29-301-45
Keresztfej, MEP .......29-910-00
Gömbsüveg alátét,  
MEP ..........................29-909-75
Hatlapfejű csavar 
M16x40 ....................63-120-49
Hatlapfejű záróanya 
M16 ..........................63-130-00

Kihúzási hossz

 � 2880 cm

 � 68120 cm MD ejtőfej
jel (10.2 ábra)

 � 3681 cm kereszt
fejjel (10.3 ábra) plusz 
az alkalmazott főtartó 
magassága

 � 37,582,5 cm MEP 
gömbsüveg alátéttel

Rögzítés
A menetes állító orsót 
az MEP külső cső talp
lemezére vagy az MEP 
toldóra lehet rögzíteni 
4 darab M16x40es 
hatlapfejű csavarral és 
4 darab M16os hatlap
fejű záróanyával.

Megjegyzés
MevaDec alkalmazásával 
készült MEP tornyok 
esetén ajánlott a bea
kasztható MD ejtőfej 
használata.
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MEP-11

MEP tartóállvány

Átlós merevítő, MEP

11.1 ábra Példa: MevaDec 4,90 mnél nagyobb belmagasság esetén

11.2 ábra Zsaluasztallal

Változtatható: 1,80  3,00 m

FTEmódszer HNmódszer

Megnevezés ............. Cikkszám

Átlós merevítő, 
300/180 MEP ............29-909-55
170/90 MEP ..............29-909-60

Az MEP átlós merevítő 
az MEP tornyok kimere
vítésére szolgál, ha a pil
lértáv nem egyezik meg 
az MEP keretek mére
tével. Ez pl. a MevaDec 
födémzsalu használata 
esetén a főtartó irányá
nak megváltoztatásakor 
fordulhat elő (11.1 ábra).

Az MEP támasz külső 
csövére történő rögzítés 
az átlós merevítőre sze
relt kalapácsfejű csava
rokkal történik.

Ügyelni kell arra, hogy 
a támaszok, ugyanúgy, 
mint a keretek haszná
latánál, egymás alatt, 
egy vonalban legyenek 
(11.1 ábra).

Az átlós merevítők 
zsaluasztalok esetén a 
támaszok statikai opti
malizálására is használ
hatók (11.2 ábra).

Kétféle átlós merevítő 
van. A jelölésük 170/90 
ill. 300/180, ami az egyes 
átlós merevítők által 
kimerevíthető maximális 
és a minimális támasztá
volság adja meg.
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MEP-12

MEP tartóállvány

Gömbsüveg alátét, MEP

A gömbsüveg alátét 
(12.1 ábra) lehetővé 
teszi az MEP támaszok 
függőleges felállítását 
ferde talajon, és ezzel a 
teher teljesen függőle
ges levezetését a ferde 
talajra. A hajlásszög 
minden irányban max. 
5° ill. 9% (12.3 ábra).

Rögzítés
A gömbsüveg alátétet 
a támasz külső csö
vére lehet rögzíteni a 
14/135 ös csappal – vagy 
a belső csőre vagy az 
MEP menetes állító 
orsóra a 14/90es csappal 
(12.2 ábra).

Ferde talaj

"A" részlet

"A" részlet

Max. 5° ill. 9%

12.2 ábra

12.3 ábra

12.1 ábra Gömbsüveg alátét

Megnevezés ............. Cikkszám

Gömbsüveg alátét,  
MEP ..........................29-909-75
Csap, 14/135 .............29-909-90
Csap, 14/90 ...............29-909-94

Csap, 14/90
Csap, 14/90Csap, 14/135
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MEP-13

MEP tartóállvány

Csuklós elem, MEP 

Támasz vagy  
toldó, MEP

Csuklós elem, MEP 

Támasz vagy  
toldó, MEP

Támasz vagy  
toldó, MEP

Csuklós elem, MEP

Az MEP csuklós elem 
(13.1 ábra) lehetővé teszi 
a támaszok behajtását 
a zsaluasztal alá. Ennek 
köszönhetően lehető
ség van a zsaluasztalok 
időveszteség nélküli 
átrakására korábban 
kialakított mellvédek 
felett is, mivel a táma
szokat nem kell le és 
felszerelni.

A csuklós elem két – 
tartozékként szállított  
– biztosítórúddal rendel
kezik, amelyek egyegy 
sasszeggel vannak 
biztosítva a kiesés ellen 
(13.1 és 13.2 ábra).

Felszerelés és rögzítés
A csuklós elem 2 támasz 
vagy toldó közé kerül 
felszerelésre, a rögzítése 
2 x 4 darab M16x40es 
hatlapfejű csavarral 
és M16os hatlapfejű 
záróanyával történik 
a támasz vagy a toldó 
külső csövére.

Áthelyezés
Áthelyezéskor először 
az egyik biztosítóru
dat el kell távolítani, a 
támaszt be kell hajtani 
(13.3 ábra) és rögzíteni. 
Utána egy emelőhim
bával át lehet rakni a 
zsaluasztalt az új helyre. 
Lásd még MEP29 oldal.

13.1 ábra MEP csuklós elem

13.2 ábra 13.3 ábra

Megnevezés ............. Cikkszám

Csuklós elem, MEP ...29-910-10
Hatlapfejű csavar 
M16x40 ....................63-120-49
Hatlapfejű záróanya 
M16 ..........................63-130-00

Biztosítórúd
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MEP-14

MEP tartóállvány

Csatlakozó, DK 48 MEP

Elfordítható csőbilincs, � 48 mm

Kalapácsfejű csavar 

0°–60°

14.1 ábra

14.2 ábra 14.3 ábra

14.4 ábra

A DK 48 MEP csatlakozó 
(14.1 ábra) a � 48 mm-es 
állványcsöveknek az MEP 
tartóállványra történő 
rögzítésére szolgál.

Az állványcsövekkel meg 
lehet oldani az állvány
tornyokon levő mun
kahelyek leesés elleni 
biztosítását. A vízszintes 
erők levezetésére is 
alkalmas (14.4 ábra). 

Rögzítés
A DK 48 MEP csatlakozó 
rögzítése az MEP támasz 
profiljára a csatlakozón 
levő kalapácsfejű csa
varral történik (14.2 és 
14.3 ábra). A csatlakozó 
csőbilincs elfordítható 
(14.4 ábra).

Megnevezés ............. Cikkszám

Csatlakozó,  
DK 48 MEP  ..............29-909-65
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MEP-15

MEP tartóállvány

Oldaltámasz csatlakozó, MEP

Bizonyos esetekben 
a tartóállványokat 
támasztórudakkal kell 
megtámasztani és kime
revíteni, lásd15.3 ábra. A 
támasztórudakat az MEP 
oldaltámasz csatlakozók
kal (15.1 ábra) lehet az 
MEP támaszok alumíni
umprofiljához vagy az 
MEP toldókhoz rögzíteni 
(15.3 ábra).

Rugós csap

Fejes csapszeg

Oldaltámasz csatlakozó, MEP

Támasztórúd

Alumíniumprofil, MEP

15.1 ábra

15.2 ábra

15.3 ábra

Megnevezés ............. Cikkszám

Oldaltámasz
csatlakozó, MEP .......29-910-60
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MEP-16

MEP tartóállvány

Támasz csatlakozó

A támasz csatlakozó 
(16.1 ábra) vízszintes 
támaszoknak a MEVA 
falzsaluhoz történő csat
lakoztatására szolgál, 
pl. egy oldalon zsaluzott 
falak esetén (16.2 ábra). 
MD, ME és MEPtáma
szokhoz használható.

Rögzítés
Kétféleképpen történhet:

 �A támasz csatlakozó 
egy merevítő sínen 
keresztül a falzsalue
lem funkciós bordájába 
behegesztett anyába 
kerül becsavarozásra 
(16.3 ábra).

 �Vagy a támasz csatla
kozó rögzítése egy 100as 
tányéros anyával egy 
merevítő sínre történik 
(16.4 ábra).

A támasz csatlakozót 
egy 14/90es csappal kell 
biztosítani, vagy az MEP 
támasz külső csövének 
használata esetén egy 
14/135ös csappal.

16.1 ábra

16.2 ábra

16.3 ábra

16.4 ábra

Zsaluelem
Merevítő sín
Támasz csatlakozó
Vízszintes támasz
Furat a 14/90es ill. 14/135ös biztosítórúd számára

"A" részlet

"B" részlet

"A" részlet

"B" részlet

Zsaluelem
Merevítő sín

Tányéros anya, 100
Támasz csatlakozó
Vízszintes támasz

Furat a 14/90es ill. 14/135ös biztosítórúd számára

Megnevezés ............. Cikkszám

Támasz csatlakozó ...29-910-62
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MEP-17

MEP tartóállvány

Állványburkolatok, MEP

Az MEP állványburko
latok fa burkolattal 
ellátott alumínium 
keretekből állnak.  Van 
átbúvónyílással ellátott 
(17.1 ábra) és átbúvó
nyílás nélküli (17.2 ábra) 
változata. A maximá
lis terhelhetőségük 
200 kg/ m² (2. állványcso
port, DIN 4420). 

Beszerelés
Az állványburkolatnak 
a 17.3 ábrán látható 
oldalát rá kell dugni az 
MEP keret rúdjára. Az 
állványburkolat másik 
oldalán egy önbizto
sító retesz található 
(17.4 ábra).

Ha nincs szükség létrára, 
akkor az állványburko
latot már a talajon össze 
lehet szerelni a kerettel. 

17.1 ábra 17.2 ábra

17.3 ábra

17.5 ábra

Megnevezés ............. Cikkszám

Állványburkolat 
220/52 MEP ..............29-910-20
170/52 MEP ..............29-910-25
170/33 MEP ..............29-910-30
170/66 
átbúvónyílással ........29-910-35

Állvány átjáró létra, MEP 
305............................29-910-72
390............................29-910-74

17.4 ábraRészlet
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MEP-18

MEP tartóállvány

Felhasználási lehetőségek, MEP támaszok

Az MEP támaszokat 
különböző módokon 
különböző feladatok 
megoldására lehet 
használni.

18.1 ábra
Önálló támaszként

18.2 ábra
Tartóállványként 
(kerettel) MevaDec 
födémzsaluhoz. A 
tartóállványokból tor
nyokat lehet felépíteni, 
ahol a tornyok közötti 
 közlekedési útnak lega
lább 50 cm szélesnek kell 
lennie.

Fontos:
Az MEP tartóállványok 
MevaDeckel történő 
használata során ügyelni 
kell a következőkre:

 �Csak beakasztható 
ejtőfejeket szabad 
használni.

 �Minden 3. MEP 
toronysorra állvány
csövekből készült átlós 
merevítőket kell beter
vezni.
6,00 mes magasságig 
elegendő egy átlós 
merevítő 5,90 m magas
ságban (18.3 ábra).
6,009,00 mes magasság 
esetén egy második átlós 
merevítőre is szükség 
van, amit szintén 5,90 m 
magasságban kell elhe
lyezni (18.4 ábra).
¢ Ajánlott fejorsók 
használata.

18.1 ábra 18.2 ábra

18.3 ábra Átlós merevítés 6,00 mes toronymagasságig

18.4 ábra Átlós merevítés 6,009,00 mes toronymagas

ság esetén
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MEP-19

MEP tartóállvány

Az MEP tartóállvány használata 

19.1 ábra
Toronyként a MevaFlex 
födémzsalu alátámasz
tására

19.2 ábra

19.1 ábra

19.2 ábra
Toronyként zsaluaszta
lok alátámasztására
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MEP-20

MEP tartóállvány

A rendszer felépítése

Tartóállványok és 
tornyok
A tartóállványok és 
tornyok összeszerelése 
sík talajhoz.

Az MEP támaszokat és 
MEP toldókat le kell 
fektetni az előkészített 
fadarabokra. Az MEP 
kereteket a támaszok 
külső alumínium csö
veinek Thornyaiba kell 
beszerelni. A követ
kezőkre kell ügyelni: 
A felső és az alsó MEP 
keretet közvetlenül a 
külső cső és a menet 
találkozásánál kell 
felszerelni és rögzíteni, 
a középső keretet pedig 
az alsó MEP támasz fej
lemeze alá (20.1 ábra).

Az összeszerelés után 
mindegyik keret karjai
nak a támasz Thornyaira 
merőlegesen kell állnia. 
A támaszok és a keretek 
megfelelő összeköté
sét szemrevételezéssel 
ellenőrizni kell (lásd 
MEP7 oldal).

Akár átbúvónyílással 
rendelkező, akár anél
küli állványburkolat 
kerül beszerelésre, 
mindenképpen fel kell 
szerelni olyan védőkor
látokat, amelye megfe
lelnek az előírásoknak, 
pl. kiegészítő kereteket 
vagy DK 48 MEP csat
lakozókkal rögzített 
48 mmes állványcsöve
ket (lásd MEP14 oldal). 
Célszerű a szükséges 
korlátokat már a földön 
fekvő helyzetben felsze
relni (20.2 ábra).

Megjegyzés
Az MEP keret pontos 
pozíciója az MEP3233 
oldalakon látható.

20.1 ábra

20.2 ábra
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MEP-21

MEP tartóállvány

A rendszer felépítése

Magasítás
Az MEP toldókkal a 
támaszokat meg lehet 
magasítani, és a tartóáll
ványokból tornyokat 
lehet kialakítani. A 
magasításhoz, a daruval 
történő mozgatás esetén 
szükséges húzásálló 
összekötés kialakítása 
érdekében az MEP 
támaszok és toldók 
összeszerelése csatlakoz
tató csapokkal és kétkét 
14/135ös csappal törté
nik (21.1 ábra).

Felállítás
A biztonságos alapon 
fekvő tartóállványok 
vagy tornyok felállítása 
egy megfelelő emelőesz
közzel vagy daruval és 
egy 4ágú darukötéllel 
történik. 

A darukötelet 9,00 mnél 
nem magasabb tartó
állvány vagy torony 
esetén a felső keret 
alsó kerettartójába kell 
beakasztani, (21.2 ábra), 
9,00 mnél nagyobb 
magasság esetén a felül
ről második keret felső 
kerettartójába. 

A felállított tartóállványt 
(vagy tornyot) függőle
gesre kell igazítani.

21.1 ábra

21.2 ábra
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MEP-22

MEP tartóállvány

A rendszer felépítése

Állványburkolatok, 
állvány átjáró létrák 
és leesés elleni bizto-
sítások
Az állványburkolatokat 
csak a torony felállítása 
után szabad beszerelni. 
Az MEP keretek alsó vagy 
felső rúdjaira szerelhetők 
fel. A darukötélnek a 
torony felállítása utáni 
oldásához alulról indulva 
MEP állvány átjáró 
létrákat kell beszerelni 
mindegyik szintre. Ha 
az állványburkolatok 
közötti függőleges 
távolság meghaladja a 
2,00 mt, és az állvány 
szélessége nem elegendő 
egy esetlegesen lezuhanó 
személy biztonságos 
felfogására, akkor az 
állvány külső részén egy 
kiegészítő leesés elleni 
biztosításra van szükség.

A tornyot az épület 
közepére kell tenni, hogy 
a további közlekedési 
útvonalakat és munka
szinteket onnan lehessen 
kiépíteni (22.1 ábra). A 
további tornyoknál a 
darukötél oldásához és 
az MEP állványburko
lat teljes kiépítéséhez 
pl. az S10 DIN 4074nek 
megfelelő minőségű 
5,00 m hosszú deszkákon 
lehet toronyról toronyra 
tovább menni. A tornyok 
között deszkákból kié
pített közlekedési útnak 
legalább 50 cm szélesnek 
kell lennie.

Födémzsalu
A fatartókból (22.2 
ábra) vagy MevaDecből 
(22.3 ábra) álló födém
zsalu a legfelső  szintről 
vagy deszkákból, vagy 
MEP állványburkolatból 
kerül kialakításra. 

22.1 ábra 22.2 ábra

22.3 ábra
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MEP-23

MEP tartóállvány

A rendszer felépítése

Az MEP22 oldalon talál
ható eljárástól eltérően 
lehetséges az is, hogy a 
felső állványegység már 
előszerelt födémzsaluval 
kerüljön fel a torony 
tetejére (23.1 ábra). Az 
összekötés csatlakoztató 
csapokkal történik.

Az egyes tornyokat MEP 
állványburkolattal vagy 
a DIN 4420 3. állvány
csoport szerinti S10es 
minőségű pallókkal kell 
összekötni. Deszkák 
alkalmazása esetén a 
tornyokat a födémzsalu 
megadott távolságainak 
megfelelően kell felál
lítani.

23.1 ábra
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MEP-24

MEP tartóállvány

A rendszer lebontása

A beton megszilárdu
lása után először az 
összes MEP támasz SAS 
gyorssüllyesztőjét kell 
kalapácsütéssel oldani. 
Ez 1 cmrel lesüllyeszti és 
tehermentesíti a táma
szokat.

Utána a támaszok állító
anyáit kell kb. 10 cmrel 
lejjebb tekerni. Ezután a 
MevaDec vagy MevaFlex 
födémzsalukat biztonsá
gosan el lehet távolítani.

24.1 ábra
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MEP-25

MEP tartóállvány

A rendszer lebontása

A tornyokat a lesüly
lyesztés után egyenként 
kézzel ki lehet húzni a 
betonfödém alól.

Lehetőség van a tor
nyoknak MEP emelőko
csival történő csoportos 
mozgatására is. Ebben 
az esetben a stabilizálás 
miatt szükség van össze
kötő állványcsövekre és 
– a magasságtól füg
gően – tartókötelekre is. 
Ekkor feltétlenül ügyelni 
kell a födémzsalukra is 
(25.1 ábra).

Az MEP28 oldalon levő 
információkat is figye
lembe kell venni.

25.1 ábra
Megnevezés ............. Cikkszám

Emelőkocsi, MEP ......29-909-50
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MEP-26

MEP tartóállvány

A rendszer lebontása

A tornyokat célszerű 
darabokra bontani 
(26.1 ábra), hogy azokat 
a földre fektetve lehes
sen szétszedni. Ha erre a 
helyszín adottságai miatt 
nincs lehetőség, akkor a 
tornyokat burkolatszin
tenként kell szétszedni.

26.1 ábra
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MEP-27

MEP tartóállvány

Nagytáblásított egységek áthelyezése áthelyező füllel 

Az MEP áthelyező fül 
(27.1 ábra) a zsaluaszta
lok áthelyezésére szolgál 
(27.2 és 27.3 ábra). A 
teherbírása 10 kN. 

Egy egység áthelyezé
séhez 4 áthelyező fülre 
van szükség. A füleket a 
következőképpen lehet 
a daruzási egységre 
rögzíteni:

 �Az MEP keresztfej DW 
menetébe történő becsa
varással (27.2 ábra)

 �Vagy 100as tányéros 
anyával (27.3 és 
27.4 ábra)

Az áthelyező fülek és 
a daru vagy emelőké
szülék összekötése egy 
négyágú emelőkötéllel 
történik. 

Figyelem
Áthelyezéskor nem 
lehetnek szabadon 
fekvő tárgyak a daruzási 
egységen.

Négyágú emelőkötél 
teherbírás:  10 kN/ hurok

Áthelyező fül

min. 60°

Áthelyező fül

Tányéros anya, 100

Szögelési/csavarozási lehetőség

DW 15ös menetes orsó

min. 60°

Részlet

27.1 ábra

27.2 ábra 27.3 ábra

27.4 ábra
Megnevezés ..............Cikkszám

Áthelyező fül, MEP ... 29-910-05
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MEP-28

MEP tartóállvány

Nagytáblásított egységek áthelyezése MEP emelőkocsival

Az MEP emelőkocsival 
(28.1 ábra) a tartóállvá
nyokat a zsaluasztallal 
együtt vízszintesen 
lehet mozgatni. Mindig 
legalább 2 emelőkocsira 
van szükség (28.2 ábra). 
Az emelőkocsi maximális 
teherbírása 500 kg.

A daruzási egység 
megemelkedésének 
megakadályozására az 
emelőkocsira egy biz
tosító van felszerelve 
(28.3 és 28.4 ábra). Az 
MEP keret rúdjára kell 
ráakasztani. Az emelő
kocsi magasságát egy 
emelővel és egy fogas
léccel lehet állítani. 

Áthelyezés
1. Az emelőkocsi beto
lása, a magasság beál
lítása. 
2. A támaszok felhúzása 
és rögzítése. 
3. A biztosító megeme
lése, elfordítása és a 
keretre engedése. 
4. A zsaluasztal vagy 
tartószerkezet leenge
dése az emelővel, majd 
eltolása. 
5. A következő helyen a 
magasság beállítása az 
emelővel, a támaszok 
kihúzása, rögzítése, az 
emelőkocsi eltávolítása.

Figyelem

 �A mozgatáskor az 
MEP keretnek rögzítve 
kell lennie (28.3 ábra).

 �A zsaluasztal magas
ságának állítása előtt 
a biztosítót hátra kell 
fordítani (28.4 ábra).

Biztosított állásban Nem biztosított állásban

Biztosító

Keret, MEP

28.1 ábra

28.2 ábra

28.3 ábra 28.4 ábra

Megnevezés ............. Cikkszám

Emelőkocsi, MEP ......29-909-50

Rövid állás (elöl) MEP 110es kerethez
Hosszú állás (hátul) MEP 170es és 220as kerethez
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MEP-29

MEP tartóállvány

Nagytáblásított egységek áthelyezése emelőhimbával

MEP támaszokkal 
felszerelt zsaluasztalok 
daruval történő áthe
lyezéséhez a 250/540es 
emelőhimbát a követke
zőképpen kell használni: 
1. Az MEP támaszok 
tehermentesítése az SAS 
gyorssüllyesztő rendszer
rel és leeresztése az orsó 
segítségével.
2. Az emelőhimba behe
lyezése a zsaluasztal alá 
úgy, hogy a zsaluasztal 
teljes hosszában felfe
küdjön az emelőhim
bára. 
3. Az emelőhimba kis 
mértékű megemelése a 
daruval. 
4. Az MEP támaszok 
behajtása a csuklós 
elemnél, és szükség 
esetén kötélhurokkal 
történő rögzítése (lásd 
MEP13 oldal).
5. A zsaluasztal elszállí
tása a kívánt helyre az 
emelőhimba segítségé
vel.
6. A támaszok kihajtása, 
az egység leengedése 
a talajra, és az eme
lőhimba kihúzása a 
zsaluasztal alól. 

29.1 ábra

Megnevezés ............. Cikkszám

Emelőhimba, 
250/540.....................29-910-90
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MEP-30

MEP tartóállvány

Nagytáblásított egységek áthelyezése MEP mozgatótraverzzel

Az MEP mozgatótra
verzzel (30.1 ábra) több 
MEP tartóállványból álló 
egységet lehet moz
gatni. A talajnak síknak 
és kellően teherbírónak 
kell lennie.

A mozgatótraverz 
2,4 m hosszú, 4 forgó
villás görgője van és 3 t 
teherbírású. A felszerelt 
csatlakoztató csapoknak 
(30.1 ábra) köszönhe
tően a mozgatótraverzt 
az 55ös, 110es, 170es 
és 220as keretekhez 
egyaránt lehet hasz
nálni. A mozgatáshoz 
legalább 2 mozgatótra
verzre van szükség.

Előkészítés
1. A mozgatáshoz az 
egész egységnek teher
mentesnek kell lennie. 
Az összes MEP támasz 
SAS gyorssüllyesztőjének 
oldva kell lennie.
2. A mozgatótraverzre 
rögzítendő támaszok 
felhúzása (30.2 ábra).

Megnevezés ............. Cikkszám

Mozgatótraverz,  
MEP ..........................29-910-80

30.1 ábra

30.2 ábra

Csatlakoztató csap 

Födémzsalu

Felhúzott támaszok Felhúzott támaszok
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MEP-31

MEP tartóállvány

Nagytáblásított egységek áthelyezése MEP mozgatótraverzzel  

3. A mozgatótraverz 
behelyezése a felhúzott 
támaszok alá.
4. A behúzott támaszok 
leengedése a mozga
tótraverzre, majd rögzí
tése (31.1 ábra).

Áthelyezés
1. A mozgatótraverzre 
nem rögzített összes 
támasz felhúzása 
(31.2 ábra). 
2. A teljes egység 
leengedése a mozga
tótraverzre rögzített 
támaszokkal (31.2 ábra). 
3. A teljes egység áthe
lyezése a következő 
felhasználási helyre, és a 
magasság durva beállí
tása a mozgatótraverzre 
rögzített támaszokkal. 
4. A többi támasz 
leengedése, a mozga
tótraverz eltávolítása, 
és a korábban a moz
gatótraverzre rögzített 
támaszok leengedése. 

Megjegyzés
A 31.1  31.3 ábrákon 
látható egység súlya a 
födémzsaluval együtt 
kb. 5,4 t. Az ehhez az 
egységhez használt 4 
mozgatótraverz teljes 
teherbírása 12 t (4 x 3 t). 

Az MEP mozgatótraverz 
használati útmutatójá
ban foglaltakat be kell 
tartani.

31.1 ábra

31.2 ábra

Mozgatótraverz 

Leengedett egység felhúzott MEP támaszokkal

31.3 ábra Alaprajz

Mozgatótraverzek
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MEP-32

MEP tartóállvány

Magassági változatok – példák

32.1 ábra Állítási tartomány 1,853,00 m 32.2 ábra Állítási tartomány 3,335,00 m 

32.3 ábra Állítási tartomány 3,004,50 m 32.4 ábra Állítási tartomány 3,706,00 m
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Lehetőségek
A kívánt tartóállvány 
vagy toronymagasságot 
a következő módokon 
lehet elérni:

 �Csak toldó

 � Egy MEP támasz

 �MEP támasz plusz toldó

 �Két MEP támasz

 �Két MEP támasz plusz 
toldó

Ezen és a következő olda
lon különböző magassá
gokra találhatók példák 
(ÁT = állítási tartomány). 
Az MEP34 oldal tar
talmazza a különböző 
magasságokhoz szüksé
ges anyagszükségletet és 
az előírt MEP kereteket.

32.1 ábra
4 db 300-as MEP támasz, 
4 db MEP kerettel. 
ÁT: 1,85 - 3,00 m.
32.2 ábra
4 db 300as MEP támasz, 
4 db 120as MEP toldó, 
4 db MEP menetes állító 
orsóval és 8 db MEP 
kerettel. 
ÁT: 3,33  5,00 m.
32.3 ábra
4 db 450es MEP támasz, 
4 db MEP kerettel. 
ÁT: 3,00  4,50 m.
32.4 ábra
8 db 300as MEP támasz, 
8 db MEP kerettel. 
ÁT: 3,70  6,00 m.

Fontos:

 �Az alsó és a felső MEP 
keretet közvetlenül a 
külső cső és a menet 
találkozásánál kell fel
szerelni és rögzíteni. A 
120as MEP toldón levő 
keretet középen kell 
elhelyezni.

 �A biztosító karoknak 
mindig vízszintesen kell 
állniuk.

 � Terhelési adatokat lásd 
MEP5 oldal.

Megjegyzés
Ha a rendszer felül sza
badon van, azaz a V/100 
vízszintes erő levezetése 
a rendszeren keresztül 
történik, akkor a táma
szok kihúzási hossza 
nem lehet nagyobb 
80 cmnél.
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MEP-33

MEP tartóállvány

Magassági változatok – példák

33.1 ábra Állítási tartomány 4,486,50 m 33.2 ábra Állítási tartomány 4,857,50 m 

33.1 ábra
4 db 450es MEP támasz, 
4 db 120as MEP toldó, 
4 db MEP menetes állító 
orsóval és 8 db MEP 
kerettel. 
ÁT: 4,486,50 m.
33.2 ábra
4 db 450es MEP támasz, 
4 db 300as MEP támasz 
és 12 db MEP keret.
ÁT: 4,857,50 m.
33.3 ábra
8 db 450es MEP támasz, 
12 db MEP keret. 
ÁT: 6,009,00 m. 
33.4 ábra
8 db 300as MEP támasz, 
4 db MEP 360as toldó, 
16 db MEP keret. 
ÁT: 7,309,60 m. 

Fontos: 

 �A felső és az alsó MEP 
keretet közvetlenül a 
külső cső és a menet 
találkozásánál kell 
felszerelni és rögzíteni, 
a középső keretet pedig 
az alsó MEP támasz 
talplemeze alá. A 120as 
MEP toldón levő keretet 
középen kell elhelyezni. 
Az MEP 360as toldón 
levő középső kereteket 
a talplemez alá ill. fölé 
kell elhelyezni.

 �A biztosító karoknak 
mindig vízszintesen kell 
állniuk.

 � Terhelési adatokat 
lásd MEP5 oldal.

Megjegyzés
Ha a rendszer felül sza
badon van, azaz a V/100 
vízszintes erő levezetése 
a rendszeren keresztül 
történik, akkor a táma
szok kihúzási hossza 
nem lehet nagyobb 
80 cmnél.
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33.3 ábra Állítási tartomány 6,009,00 m 33.4 ábra Állítási tartomány 7,309,60 m
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MEP-34

MEP tartóállvány

34.1 táblázat

Magassági változatok – anyagszükséglet

A táblázat különböző 
toronymagasságok 
anyagszükségletét 
mutatja a torony kereszt
metszetének függvényé
ben. 

A megadott magassá
gok az alátámasztások 
magasságát jelentik a 
felső szerkezetek, azaz a 
födémzsalu nélkül.

MEP torony
magasság 
(m)

MEP 
torony 

keresztm.
(cm)

MEP 
támasz 

300

MEP 
támasz 

450

Keret 
110 MEP

Keret 
170 MEP

Keret 
220 MEP

Toldó 
120 MEP

Toldó 
360 MEP

Csatla
koztató 

csap, 
MEP

Csap 
14/135

Orsó 
MEP

1,55–2,00
  
Toldó, 120 
MEP, egyegy 
MEP orsóval

110/110 4 4 4

110/170 2 2 4 4

170/170 4 4 4

170/220 2 2 4 4

220/220 4 4 4

1,85–3,00  

1 x MEP tá
masz, 300

110/110 4 4

110/170 4 2 2

170/170 4 4

170/220 4 2 2

220/220 4 4

3,00–4,50 

1 x MEP tá
masz, 450

110/110 4 4

110/170 4 2 2

170/170 4 4

170/220 4 2 2

220/220 4 4

3,70–6,00 
(csavarozva), 
3,85–6,00 
(dugva)

2 x MEP tá
masz, 300

110/110 8 8 4 8

110/170 8 4 4 4 8

170/170 8 8 4 8

170/220 8 4 4 4 8

220/220 8 8 4 8

4,85–7,50 
(csavarozva), 
4,925–7,50 
(dugva)

MEP támasz 
300 + MEP 
támasz 450

110/110 4 4 12 4 8

110/170 4 4 6 6 4 8

170/170 4 4 12 4 8

170/220 4 4 6 6 4 8

220/220 4 4 12 4 8

6,00–9,00
 
2 x MEP tá
masz, 450

110/110 8 12 4 8

110/170 8 6 6 4 8

170/170 8 12 4 8

170/220 8 6 6 4 8

220/220 8 12 4 8

7,30–9,60 
(csavarozva),
7,45–9,60 
(dugva)

2 x MEP tá
masz 300 + 
toldó 360

110/110 8 16 4 8 16

110/170 8 8 8 4 8 16

170/170 8 16 4 8 16

170/220 8 8 8 4 8 16

220/220 8 16 4 8 16

Megnevezés ............. Cikkszám

Támasz SASszel
MEP 450 ...................29-907-70
MEP 300 ...................29-907-65

Keret
330 MEP ...................29-909-30
220 MEP ...................29-909-25
170 MEP ...................29-909-20
110 MEP ...................29-909-15
  55 MEP ...................29-909-10

Toldó
360 MEP ...................29-907-95
120 MEP ...................29-907-90
  80 MEP ...................29-907-85

Csatl. csap, MEP .......29-909-85
Csap, 14/135 .............29-909-90
Csap, 14/90 ...............29-909-94
Menetes állító orsó,  
MEP ..........................29-909-70
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MEP-35

MEP tartóállvány

Raktározás és szállítás

A MEVA 7 x 7 cmes 
alátétfákat használ a 
tehergépkocsin történő 
szállításhoz, hogy lehe
tővé tegye a targoncával 
vagy emelőeszközökkel 
(daru, markológép stb.) 
történő rakodást.

Az építkezés helyszínén 
történő kirakodáshoz 
gondoskodni kell a 
megfelelő megfogó 
eszközökről.

A tehergépkocsin egy
máson három, egymás 
mellett két rakat helyez
hető el.

A 110es, 170es és 
220 as MEP keretek szál
lítása kötegelve történik. 
A 110es és 170es MEP 
keretek esetén kettő, 
a 220as MEP kertek 
esetén három köteget 
lehet egymásra helyezni 
a tehergépkocsin.

Az MEP keretek rakatsú
lya a 28 kgos rakatáll
vánnyal együtt:

 � 60 keret 55ös MEP 
412 kg (35.1 ábra)

 � 20 keret 330as MEP 
342 kg (35.5 ábra)

Az MEP keretek rakatsú
lya kötegelve:

 � 25 keret 110es MEP 
195 kg (35.2 ábra)

 � 50 keret 170es MEP 
495 kg (35.3 ábra)

 � 50 keret 220as MEP 
595 kg (35.4 ábra) 

35.1 ábra 55ös MEP keret rakatállványban

35.2 ábra 110es MEP keret kötegelve

35.3 ábra 170es MEP keret kötegelve

35.5 ábra 330as MEP keret rakatállványban

35.4 ábra 220as MEP keret kötegelve

35.6 ábra MEP állványburkolat

Megnevezés ............. Cikkszám

Rakatállvány ............27-000-20
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MEP-36

MEP tartóállvány

Raktározás és szállítás

Ajánlott az MEP táma
szokat rakatállványban 
szállítani.

Az MEP keretek rakatsú
lya a 28 kgos rakatáll
vánnyal együtt:

 � 30 300as MEP 760 kg 
(36.1 ábra),

 � 30 450es MEP 
1060 kg (36.2 ábra).

A súlytól függően két 
vagy három rakatáll
ványt lehet egymásra 
rakni (36.3 ábra).

A rakatok közé bizton
sági okokból nem sza
bad fadarabokat rakni.

A rakatoknak szállítás
kor szorosan egymás 
mellett kell elhelyezked
niük, hogy ne tudjanak 
elcsúszni. Az építkezés 
helyszínén történő 
lerakáskor ajánlott a 
rakatokat egy hosszú 
alátétfával szétnyomni, 
hogy a megfelelő 
megfogó eszközökkel 
egyenként le lehessen 
őket emelni a tehergép
kocsiról.

A tartozékokat alkat
részkonténerekben lehet 
szállítani (36.4 ábra). A 
konténerek maximális 
teherbírása 2000 kg. A 
súlytól függően legfel
jebb 6  tehergépkocsin 
max. 3  alkatrészkon
ténert lehet egymásra 
rakni (36.5 ábra). A 
10.000 kgos maximális 
teherbírást nem szabad 
túllépni.

36.4 ábra Alkatrészkonténer 36.5 ábra Egymásra rakott alkatrészkonténerek

36.3 ábra Rakatállványok egymáson

36.1 ábra MEP 300as rakatállványban

36.2 ábra MEP 450es rakatállványban

Megnevezés ............. Cikkszám

Rakatállvány ............27-000-20
Alkatrészkonténer  
120/100.....................27-000-10
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MEP-37

MEP tartóállvány

Raktározás és szállítás

Biztosítani kell, hogy 
a szállítandó anyagok 
megfelelően és biztonsá
gosan legyenek rögzítve. 

Irányelvek
A rakományt méteren
ként 1 rögzítő heved
errel kell biztosítani, 
azaz teljes hosszúságú, 
13,60 mes rakomány 
esetén 14 rögzítő heved
erre van szükség.

Rakatelemszélességen
ként 2 hevederre van 
szükség (37.1 és 37.2 
ábra).

37.1 ábra

37.2 ábra
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MEP-38

MEP tartóállvány

MEP-HD – leírás

Az MEPHD (HD = heavy 
duty) nagy teherbírású 
támasz 4 különböző 
hosszúságú MEPHD 
alaptámaszból (38.1 
ábra) és az MEPHD 140
es menetes állító orsóból 
áll (38.2 ábra).

Az MEPHD nagy teher
bírású támasz haszná
latakor az MEP orsót az 
alaptámasz talp és/vagy 
fejrészére kell rögzíteni 
(38.3 ábra).

Megnevezés ............. Cikkszám

Alaptámasz, MEPHD
360............................29-906-45
280............................29-906-55
200............................29-906-65
120............................29-906-75

Menetes állító orsó, 140  
MEPHD ....................29-906-85

38.1 ábra Alaptámaszok, MEPHD 360, 280, 200 és 120

38.2 ábra Menetes állító orsó, 140 MEPHD

38.3 ábra
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MEP-39

MEP tartóállvány

Alaptámasz, 360 MEP-HD és menetes állító orsó, 140 MEP-HD,
Állítási tartomány 3,70–4,70 m

Magasság (m)
Megengedett terhelés (kN)

Orsó fent Orsó lent

3,75ig 65 60

4,00 57 55

4,25 48 49

4,50 40 43

4,70 35 40

Alaptámasz, 280 MEP-HD és menetes állító orsó, 140 MEP-HD,
Állítási tartomány 2,90–3,90 m

Magasság (m)
Megengedett terhelés (kN)

Orsó fent Orsó lent

2,95ig 88 88

3,20 78 80

3,45 65 71

3,70 53 60

3,90 45 53

Alaptámasz, 200 MEP-HD és menetes állító orsó, 140 MEP-HD,
Állítási tartomány 2,10–3,10 m

Magasság (m)
Megengedett terhelés (kN)

Orsó fent Orsó lent

2,15ig 89 122

2,40 87 109

2,65 79 93

2,90 69 80

3,10 60 73

Alaptámasz, 120 MEP-HD és menetes állító orsó, 140 MEP-HD,
Állítási tartomány 1,40–2,30 m

Magasság (m)
Megengedett terhelés (kN)

Orsó fent Orsó lent

1,45ig 90 102

1,70 88 100

2,00 87 100

2,30 79 90

MEP-HD – megengedett terhelések

Az MEPHD megenge
dett terhelését önálló 
támaszként, valamint 
a maximális kihúzási 
hosszt 140es menetes 
állító orsó használatakor 
a 39.1  39.4 táblázatok 
tartalmazzák.

39.3 táblázat

39.1 táblázat

39.2 táblázat

39.4 táblázat
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MEP-40

MEP tartóállvány

A menetes állító orsót 
a rajta levő szorító
kapoccsal lehet az 
alaptámaszra rögzíteni 
(40.1 ábra).

A pontos hosszt az orsó 
állítóanyájával lehet 
beállítani (40.1 ábra).

A 140es MEPHD 
orsó állítási tartomá
nya 0100 cm (40.2 és 
40.3 ábra).

Javaslat: Célszerű az 
MEPHD orsót kb. 
5 cmre kicsavarni, 
hogy a kizsaluzáskor az 
állítóanyát le lehessen 
engedni.

MEP-HD – szerelés

40.1 ábra

Alaptámasz, MEPHD

Szorítókapocs

Állítóanya

Menetes állító orsó, MEPHD

40.2 ábra

40.3 ábra

Alaptámasz, MEPHD

Alaptámasz, MEPHD

9

9

1

1100

140es menetes állító orsó min. helyzet

140es menetes állító orsó
max. helyzet

Megnevezés ............. Cikkszám

Menetes állító orsó,  
140 MEPHD .............29-906-85
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MEP-41

MEP tartóállvány

MEP-HD – alkalmazási példák

41.1 ábra

41.2 ábra

MEPHD önálló támasz 
és MEP tartóállvány 
átjáró nyílás kialakításá
hoz (41.1 ábra).

MEPHD támasz és MEP 
keret mint kisegítő 
állvány (41.2 ábra).
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MEP-42

MEP tartóállvány

Szolgáltatások

Tisztítás
Visszaszállítás után a 
zsaluk tisztítását gépesí
tett eszközökkel görgős 
szalagon végezzük.

Felújítás
A felújítás során a 
kereteket átvizsgáljuk, 
szükség esetén tisztítjuk, 
kiváló minőségű beége
tett porbevonattal látjuk 
el, és egy új zsaluhéjat 
szerelünk fel. 

Bérlés
A MEVA hatalmas meny
nyiségű zsaluzási elemet 
tartalmazó bérelhető 
készlete lehetővé teszi 
pl. a csúcsidőszakok 
igényeinek bérléssel 
történő kielégítését. 
Az igényelt anyagok 
gyors célbajuttatásá
ról a MEVA európai 
logisztikai központjai 
gondoskodnak. A bérlés 
lehetővé teszi, hogy az 
ügyfelek közvetlenül 
az építkezés helyszí
nén, használat közben 
ismerjék meg a MEVA 
rendszereket.

Ultra Komfort Bérlet, 
bérlet kárszámlák 
nélkül
A havi átalánydíj elle
nében a MEVA “teljes 
körű casco biztosítása” 
átvállalja a bérelt 
zsaluk és készülékek 
minden olyan utólagos 
költségét, amelyek a 
visszaszállítás után fel
léphetnek (az elvesztett 
és a teljesen tönkretett 
anyagokat leszámítva). 
Az ügyfél számára ez 
a következőket jelenti: 
kalkulációs biztonság 
utólagos költségek 
helyett, rövidebb bérlési 
idő és ezáltal kevesebb 
költség, mert nincs 
tisztítási és javítási idő
szükséglet a kivitelezés 
helyszínén.

Zsaluzási tervek
A szakembereink 
világszerte CADrend
szerekkel dolgoznak. 
Megrendelőinket mindig 
optimális zsaluzási meg
oldásokkal, a gyakor
latban jól használható, 
áttekinthető zsaluzási 
és ütemezési tervekkel 
segítjük.

Egyedi, különleges 
megoldások
Amennyiben különleges 
feladatok megoldása 
válik szükségessé, az erre 
szakosodott részlegünk 
mindig tud segíteni az 
adott feladathoz legyár
tott egyedi elemekkel, 
melyek a keretes zsalue
lemekhez illeszthetők.

Statikai igazolás
A zsaluzatoknál gyak
ran problémát jelent a 
betonnyomás erőinek 
megfelelő kiszámítása és 
levezetése. Igény esetén 
külön díjazás ellenében 
szívesen elvégezzük 
ezeket a számításokat 
és elkészítjük a statikai 
igazolást.

Zsaluzási tanfolyam
Az érdeklődők számára 
zsaluzási tanfolyamokat 
is tartunk. A résztvevők 
megtanulhatják a MEVA 
rendszerek hatékony és 
biztonságos alkalmazá
sát, hasznosíthatják a 
zsaluzási szakembereink 
tudását, és megismer
kedhetnek az újdonsá
gainkkal.


