
Stödmuren är avsedd för bl a trädgårdsanläggningar, lekplatser, infarter, parkeringsplatser, väg- och gatu-
byggnader, lastramper och barriärmurar. Stödmurarna tillverkas av armerad betong i stålformar. Elementen 
kan i standardutförande fås med slät grå yta, därtill med olika reliefmönster eller frilagd ballast. Elementen 
kan objektsanpassas med lutande krön, speciallängder, räckesinfästningar m.m.

Stödmur 1 och Stödmur 2

Stödmur 3

Stödmur 1-1 (L-stöd)

Stödmur 1-2 (L-stöd)

Stödmur 2-1 (L-stöd)

Stödmur 3-1 (T-stöd)

Stödmur 3-2 (T-stöd)

Stödmur 3-3 (T-stöd)

Stödmuren – en smart nivåavskiljare



Elementen dimensioneras för följande lastfall:
     FSM 1: 4 och 10 kN/m2

•   FSM 2 och 3: 10 och 20 kN/m2

Stödmur 1 (utåtvända fasta hörn)

Stödmur 2 (utåtvända fasta hörn)

Stödmur 3 (utåtvända fasta hörn)

Exempel på alternativa hörnutformningar Stödmur 1 och 2



ANVISNINGAR
Grundläggningsprincip

STÖDMUR, H = 400 – 1 000 mm
              

        Datum: 2006-02-22                                       Skala 1:20



UNIVERSALHUVUD

Den dimensionerade eller tillåtna lastkapaciteten beror på 
valer av ankare och användningsområde och fås i varje  
enskilt fall genom att kontakta BetongTeknik.

Hantering av Universalhuvud

Universalhuvudet är avsedd för transport av färdiggjutna betongelement. Detta blir möjligt genom att 
gjuta in ett eller flera transportankare med tillbehör  
(ursparningskropp eller spikbrickor och adepter).





Varjeuniversalhuvud är försett med en  identifieringsmärkning. På lyftbygelns framsida är stämplat vem 
som är tillverkare och benämningen K-A samt instansat CE-märke. På baksdian har manstämplat in  
lastgrupp och användningssymbol. På kulan står lastgrupp, chargenummer och tillverkningsår angivna.

Beteckningen K-A innebär att universalhuvudet kan användas tillsammans med följande transport- 
system:

•   Transportankarsysten typ K med kulankare.
•   Transportankarsystem mtyp A med adepter tillslammans med Biltek-, Krag- eller Hylsstavankare.

Märkning av Universalhuvud



Entreprenören skall också se till att DEHA Universalhuvud kontrolleras minst en gång per år enligt  
nedanstående anvisningar (vilk bygger på den tyska arbetarskyddsstyrelsens föreskrift VBG 9a §39
och §40).

Skötsel av Universalhuvud



Halfen kulankarsystem

Vid köp av stödmurar från BetongTeknik lånar vi ut lämpliga lyft-
verktyg till er mot en pantkostnad.
Hela pantsumma återbetalas när lyften återsänds till oss i oskadat 
skicka och inom 6 månader från leveransdatum.
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