
alhaug  Trappetrinn 
 

 type SPT 3045 
 

 Det universelle gitterrist trappetrinn! 
 
 

                 
                             Ill.:  Trappetrinn med vangeplater, uten markeringsfremkant 
 
 

alhaug  Trappetrinn type SPT er laget av   
 helsveisede gitterrister med forskjellige 
 maskevidder, hovedsaklig SP 3045, men 
 også i noen grad SP 3014 hvor et trappetrinn 
 med mindre maskeåpning er ønsket. 
 Gitterristene påsveises vangeplater, vanligvis 
 med boltehull for tilbolting til vangene, og 
 leveres vanligvis med varmforsinket overflate. 
 

 Gitterristens bærestavsdimensjon varierer 
 med trinnets lengde, slik at trinnet ikke bøyer 
 ned mer enn ønskelig ved de forskjellige 
 trinndimensjoner, samtidig som en overdimen-
 sjonering av risten i trinnet søkes unngått av  
 prismessige grunner. 
 

alhaug   Trappetrinn type SPT 3045 er den  
 vanligst leverte type for bruk i industritrapper 
 eller til utendørs bruk. Trinnet er sterkt, og på 
 grunn av ristens profilerte støttestaver oppnås 
 en tilfredstillende sklisikring i trinnet. Ristens 
 godstykkelse varierer med dimensjonen, og 
 den spennvidde  risten skal ha.  Ristens 
 spennvidde er vanligvis trinnets  
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 bredde. I vanlige tilfelle benyttes rister med 2  
 eller 3 mm tykkelse.  
 

alhaug  Trappetrinn type SPT leveres som  
 standard i følgende dimensjoner: 
 

trinnlengde i 
mm 

trinnbredde / dybde i mm 

 175 210 240 275 310 
500 X X    
600 X X    
700  X X   
800  X X X  
900  X X X  

1000  X X X X 
1200    X X 

  

 Andre trinndimensjoner leveres med kort 
 leveringstid fra verksted. 
 

 alhaug  Trappetrinn type SPT 3045 leveres   
 vanligvis med vangeplater med boltehull for   
 tilbolting til vangen. Trinn kan også leveres  
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      2. 
 
 med  vangeplate uten hull, og naturligvis som 
 rister for direkte innsveising på bærestaven i 
 vangene. 
 

 Trinn SPT 3014 - Sparkeplater 
 

alhaug   Trappetrinn type SPT leveres oftest 
 med rister av type SP 3045, men kan også, 
 dersom det er ønskelig med en tettere 
 maskevidde i overflaten, f.eks. trapper til 
 offentlig bruk, leveres med rister type SP 
 3014. Dette er også et alternativ når trappe-
 trinnene ønskes slik at større gjenstander, 
 som verktøy ol.  ikke skal kunne falle 
 igjennom risten. Derved sikres traffikanter 
 under trappen mot fallende gjenstander. i 
 slike tilfelle er det også vanlig å forsyne 
 trappetrinnene med sparkekant i bankkant, 
 slik at gjenstander heller ikke kan sparkes 
 mellom trappetrinnene, og derved falle ned.  
 

 
 

 
 
 Trinn med markeringsfremkant. 
 

 For et optisk signal om trappetrinnets forkant 
 samt for ytterligere å øke trinnets sklisikrende 
 egenskaper kan det monteres en perforert 
 neseprofil på trinnets fremkant. Trinnet blir 
 med dette også endel stivere ved gange. 
 

  
 
 Typebetegnelser / bestilling: 
 

 Ved bestilling ber vi om å få oppgitt: 
 

 Type, feks SPT 3045 eller SPT 3014, 
 PRT3010 ( med pressrist PR 3010 ) eller lign. 
 

 Bredde = lengde mellom trappens vanger 
 Dybde  = trinnets bredde i trappens gang-  
    retning 
 Vangeplate ( m/uten boltehull ) 
 Forkant / sparkeplate ( med eller uten ) 
 Overflatebehandling ( f.eks. varmforsinket ) 

Borreanvisning for trappevanger. 
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 Trinn  Hullavstand 
bredde      A        D        
 
 175 85 60 
 210 110 65 
 240 110 95 
 275 110 125 
 310 130 135 
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