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Bamtec

®

Nytt rationellt sätt att armera
Stora plattor - pressade byggtider - växande ergonomiska krav - stor mängd armering.
Hur skall sådana problem lösas på ett bygge av idag?
En rationell armeringsmetod är att rulla ut armeringen! Systemet är ett tyskt patent och heter BAMTEC®. Celsa Steel
Service har ett exklusivt licensavtal för hela norden.
Systemet bygger på att man med tunna plåtband som monteringsjärn med s 1500 mm svetsar fast
huvudarmeringen med rätt inbördes avstånd mellan stängerna. Man tillverkar sålunda BAMTEC®-rullen med järn
avkortade för håltagningar, förskjutna och anpassade till momentkurvan samt med rätt diameter och inbördes
avstånd. Med andra ord skräddarsyr vi armeringsrullarna exakt enligt konstruktörens armeringsritning.
Armeringsrullarna levereras i enheter på upp till 1,5 ton.
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Inpassning på rätt ställe och utrullning av armeringen tar ca 5-10 minuter per rulle. 1,5 ton på 5-10 minuter motsvarar
således en metodtid på ca 12 ton/timme eller 0,08 timme/ton. Dessa metodtider för armeringsarbete är bara en
bråkdel av vad man normalt kalkylerar med.
Tekniskt betyder BAMTEC®-metoden att alla stänger hamnar i rätt läge med exakt precision. Ergonomiskt betyder
den att det ofta tunga armeringsarbetet underlättas och därmed elimineras slitaget på armerarnas ryggar och axlar.
Förutom de betydande fördelarna på byggplatsen är BAMTEC®-metoden en hi-tech lösning. Till förfogande finns
avancerade kombinationer av beräknings/planeringsprogram från Nordeuropas ledande programvaruhus, vilka
effektiviserar armeringsplaneringen samtidigt som de möjliggör en noggrann optimering av armeringsutförandet och
automatiskt producerar styrdata för produktionen och monteringsscheman för byggplatsen.
BAMTEC® passar väl in i Celsa Steel Services idé att förtillverka armeringsenheter i armeringsverkstäder och leverera
de färdiga enheterna till arbetsplatserna för montering. Celsa Steel Service AB kan även åta sig inläggningen av
armeringen i betongkonstruktionen.
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Teknisk spcifikation

Produkt:

BAMTEC®

Producent:

Celsa Steel Service AB, Box 119 301 04 Halmstad

Godkännande:

SBS anslutet. Prod cert A1/001

Stålsort/Dimensioner:

B500BT, B500BTR
8-32 mm
Ks600ST
12-25 mm

Bredd:

1700 mm - 15000 mm

Vikt per rulle:

ca 1,5 ton

Armeringsavstånd:

Steglös 50-300 mm

Rulldiameter:

Max. 600 mm

Karekteristisk
draghållfasthet:

ReH > 550 N/mm2 alt. 600 N/mm2

Gränstöjning:

Agt > 5%

Förankringsfaktorer:

Enligt samma som för traditionella kamstänger enligt BBK94

Skarvlängd:

Enligt samma som för skarvning av lösa kamstänger
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Celsa Steel Service AB
Box 119
301 04 Halmstad
Tel. 035-15 40 00
Fax. 035-10 29 26
Celsa Steel Service AB
Halvtumsgatan 4
421 36 Västra Frölunda
Tel. 031-45 96 20
Fax. 031-45 96 21
Celsa Steel Service AB
Box 127
781 22 Borlänge
Tel. 0243-668 60
Fax. 0243-668 69
Celsa Steel Service AB
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel. 090-12 43 70
Fax. 090-12 43 71

Löften är heliga

Armera med hjärnkraft

Kärleken förstärker

Oändliga möjligheter

Värna om enkelheten

Släpp tanken fri

