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SKAKTHEJS
Har du et byggeprojekt i et nybyggeri eller i en etageejendom
med elevatorskakt? Hvor du har behov for at transportere
materialer?
SST HEJS har udviklet en unik løsning med en skakthejs for
at imødekomme håndværkernes og byggeledernes logistik
udfordringer i forbindelse med byggeprojekter i etageejendomme.
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SKAKTHEJS

TIL MONTERING OG LEJE HOS SST HEJS

Denne brochure har til hensigt at belyse hvilke muligheder og
udfordringer, du kan løse med en skakthejs.
En skakthejs afhjælper logistik- og arbejdsmiljøproblemer i
forbindelse med:
• Arbejdsprocesser, der uhindret skal fortsætte uden at skabe
forstyrrelser for hinanden
• Mange opgange og få lejligheder i opgangene uden mulighed
for at gå på tværs på etagerne
• Behov for pladsbesparelse, idet etablerede elevatorskakte
benyttes, før elevatorerne sættes ind
• Unødig slitage og ødelæggelse af elevatorer, der ikke skal
monteres, før byggeriet er klart
Dit byggeprojekt fortjener den bedste rådgivning og service fra
projekteringsfasen til færdigudført projekt.
Har du spørgsmål eller behov for rådgivning til skakthejs, er du
velkommen til at kontakte Christoffer på 42 14 43 17.

SKAKTHEJS HOS SST HEJS
Solrød Stilladser har siden 2007 tilbudt hejseløsninger
og har med tiden udviklet denne service med person- og
materialehejs i flere forskellige størrelser og til mange
alsidige projekter.

Hos SST HEJS har vi et klart princip om, at alt vores grej skal
være vedligeholdt, serviceret og fuldstændig driftsklart, før
vi opstiller. Derfor oplever vi meget sjældent driftstop fra
vores hejs.

SST HEJS har indgående og mangeårig erfaring fra etablering
af skaktmonterede hejs, så har du spørgsmål eller behov for
rådgivning til skakthejs, står vi klar til at guide dig.

En materialehejs bliver serviceret hvert kvartal, mens en personhejs
bliver serviceret hver måned.

Fælles for vores afdelinger er, at vi ved, vores kunder danner vores
eksistensgrundlag, derfor har vi stilladsbrugerne og hejsbrugerne
i fokus.

Kontakt Christoffer
Tlf: 42 14 43 17
Mail: cr@sst.as

Du er godt stillet med en hejseløsning fra vores hejseafdeling, der
har specialiseret sig i GEDA-hejs. Vi klarer alle hejseopgaver og
sikkerhedskrav indenfor byggeriet.
Leverandørinformation GEDA
GEDA har hovedsæde i Tyskland og har i mere end 90 år produceret
kvalitetshejs til byggebranchen. GEDA lever op til de europæiske
vejledninger og krav.

SKAKTHEJS

GEDA har høje standarder inden for driftssikkerhed, brugervenlighed
og kvalitet. GEDAs produktion og produkter er certificerede.

TIL MONTERING OG LEJE HOS SST HEJS

Vi ønsker at være med til at skabe de bedste forhold for et godt og
sikkert arbejdsmiljø.

Vi bestræber os på, at alle driftstop mellem kl. 7.00 og 15.00 bliver
afviklet samme dag, medmindre andet er aftalt. På den måde
minimerer vi forsinkelser og tab, som et driftsstop måtte medføre.
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OM GEDA 300
SST HEJS anvender GEDA 300 Z/ZG til montering i
elevatorskakten, før den permanente elevator bliver
installeret.
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SKAKTHEJS

TIL MONTERING OG LEJE HOS SST HEJS

Skakthejs egner sig godt til højhusprojekter:
• Løser ergonomiske og funktionelle logistik udfordringer
for vandret og lodret transport af diverse byggematerialer,
maskiner og værktøj
• Manglende mulighed for at gå på tværs af etagerne
• Undgå at forstyrre andre igangværende udvendige
arbejdsprocesser såsom facadearbejde

OM GEDA 300 Z/ZG

GEDA 300 Z/ZG er et meget alsidigt hejs med den rette form og
størrelse til elevatorskakte.
Materialehejset egner sig godt til skaktløsninger med krav til:
• Plads
• Hastighed
Specifikationer:
• Løfteevne: Max. 300 Kg.
• Løftehøjde 50 meter – 20m/min
• Stol: 1,4×0,8m

SIKKERHED OG SPECIALDESIGN
ENKEL MONTERING OG DEMONTERING

Når hejsen skal monteres og demonteres, både samler og skiller
vi hejsen ad nede i skakten, hvilket vi anvender løfteudstyr til. Ved
demontage står intet til hinder for, at hejsen kan benyttes frem til
installationen af den permanente elevator.

Sikkerheden er i top:
• Lågerne er forsynede med switches, som registrerer om kurv og
skakt er lukkede forsvarligt
• Lovpligtige serviceeftersyn
• Myndighedsgodkendelse

Reparationer og service
Vi sørger for service og reparationer, samt de lovpligtige
årseftersyn af både egne og samarbejdspartneres GEDA-hejs bliver
gennemført. Det er vigtigt for os, at sikkerheden er i top.

Specialdesignet låge
SST har udviklet en låge, som spærrer fuldstændig af for skakten
og dermed løser sikkerhedsmæssige udfordringer. Sådan fungerer
lågen også som ind- og udgang til hejsen.

SKAKTHEJS

TIL MONTERING OG LEJE HOS SST HEJS
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Solrød Stilladser A/S
Industriholmen 35
2650 Hvidovre
Cvr-nr.: 10027357

Kontor: (+45) 4492 9380
Mail: info@sst.as
Web: www.sst.as

ALTID EN SIKKER HEJSNING

