
Gånggaller
Lagerförda formattillverkade



Lagerförd gallerdurk för gångtrafik

Weland har ett stort lager med formattillverkad 
gallerdurk. Storlekarna är från 300 x 1000 till 1800 x  
1000 mm med en centimeters intervall. Största längd  
är 2000 mm.  

Gånggallerna finns i tre maskvidder. H3 har mask- 
vidden 34 x 37 mm, H6 har 34 x 75 mm och N6 har  
17 x 75 mm. 

På vår hemsida www.weland.se kan du se vilka  
storlekar som är lagerförda för varje gallerdurkstyp.

Fördelar med lagerformat:
• Omgående leverans av färdiga format!

• Inget spill!

• Lätthanterade och snabbmonterade  
 format!

• Inga snittytor med sämre ytbehandling!

• Inget pristillägg för ev. justerkapning!

• Alla galler är försedda med kantstång!

Uppgifter om lagerformat
•  Minsta längd:  300 mm

•  Största längd:  2000 mm

•  Lagerlängder:  Se www.weland.se

•  Lagerbredd:  1000 mm

•  Gallerhöjd:  25, 30 & 40 mm

•  Maskvidd:  H3 c/c 34 x 37 mm

  H6 c/c 34 x 75 mm

  N6 c/c 17 x 75 mm

•  Ytbehandling:  Varmförzinkat

•  Alla galler är försedda med kantstänger.

•  Anpassade ingjutningsramar finns på lager

2 www.weland.se  |  0371-344 00



3www.weland.se  |  0371-344 00



Gånggaller H3  
- standardgaller
Pressvetsad gallerdurk typ H3 är vår vanligaste förekommande galler-
durk som säljs från vårt lager. 

Gånggaller H3 finns i tre lagerhållna höjder och varje höjd finns i många 
lagerhållna format som kan levereras omgående från vårt lager. 

Gånggaller kan användas i de flesta miljöer.

Lagerförda format gånggaller H3
Maskvidd: c/c 34 x 37 mm 
Gallerhöjd: 25, 30 och 40 mm 
Alla galler med kantstång 25 x 2 mm 
Varmförzinkade.
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Gånggaller H6  
- lite lättare galler
Pressvetsad gallerdurk typ H6 är ett galler med samma bärförmåga 
som H3 men med något längre avstånd mellan stödstängerna. Därför 
lite lättare gånggaller.

Gånggaller H6 finns i tre lagerhållna höjder och varje höjd finns i många 
lagerhållna format som kan levereras omgående från vårt lager. 

Lagerförda format gånggaller H6
Maskvidd: c/c 34 x 75 mm 
Gallerhöjd: 25, 30 och 40 mm 
Alla galler med kantstång 25 x 2 mm 
Varmförzinkade.
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Gånggaller N6  
- tätare maska för speciella krav
Pressvetsad gallerdurk typ N6 är ett gånggaller som uppfyller Svensk 
Standard SS-EN ISO 14122-2 (Maskindirektiven). Ett krav som upp-
fylls är att en kula med diameter 20 mm inte skall kunna falla igenom 
gånggallret.

Gånggaller N6 finns i två lagerhållna höjder och varje höjd finns i 
många lagerhållna format som kan levereras omgående från vårt lager. 

Ø 20 mm

Lagerförda format gånggaller N6
Maskvidd: c/c 17 x 75 mm 
Gallerhöjd: 25 och 30 mm 
Alla galler med kantstång 25 x 2 mm 
Varmförzinkade.
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Gallerdurk i tak och vägg
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Gallerdurksprodukter Trappor och räcken Entresol och  
gångbryggor

Laserskärning och 
plåtbearbetning

Övriga produkter

Welands omfattande produktprogram

Weland AB  |  Box 503  |  SE-333 28 Smålandsstenar

Telefon: 0371-344 00  |  Fax: 0371-344 78

E-post: info@weland.se  |  Hemsida: www.weland

Returadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

Har du fått Welands nya produkthandbok?

Om inte - beställ den per telefon eller 
på vår hemsida www.weland.se


