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HVORFOR BRUGE BAYO.S
SKRUEFUNDAMENTER:

u Er ISO-certificerede
u Er CE-mærkede
u Er produceret i EU
u Er godkendte til byggeri i EU
u Overholder EN-normen for stål, svejsning og   
        galvanisering
u Understøtter BR18
u Kan akkrediteres i henhold til Eurocode 7

BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER:

INGEN BETON HURTIGT OG NEMT

ALLE JORDTYPER  I AL SLAGS VEJR

MILJØVENLIGT

Ingen beton! 
Intet gravearbejde, ingen bortkørsel 

af jord, ingen støbing af beton, 
ingen ventetid på hærdning. Bare 

skrue en skrue i ...

Installationen af skruefundamenter 
tager kun nogle få minutter. F.eks. 
kan fundamentet til et hus laves 
på én dag. Du kan starte med at 

bygge straks.

Stenet grund, massiv klippe, beton, 
asfalt, mudder eller sand er ikke en 
forhindring for installation af skrue-

fundamenter.

Installation af skruefundamenter 
kan ske i al slags vejr. Vi er ikke 
begrænset af høje temperaturer, 

frost, sne eller regn.

Skruefundamenterne kan genbruges op til 10 gange. 
De kan skrues op og genplaceres et andet sted. 

Materialerne er genanvendelige. Begge dele er til gavn 
for miljøet.



Forlængbare skruefundamenter er fleksible og 
særlig velegnede ved jordbundsforhold, hvor 
større dybde er nødvendig for at opnå bæreevne 
samt ved skrånende terræn. 

Forlængbare skruefundamenter er også egnede 
på steder, hvor længden af standard skrue-
fundamenter ikke er tilstrækkelig. Skruerne 
kan forlænges til fast grund opnås.

Skruerne er nemme at håndtere, da de kan 
forlænges til én meget lang skrue.

Faste skruefundamenter installeres hurtigt og 
nemt, og er den ideelle løsning som punkt-
fundament til eksempelvis moduler, carporte, 
bænke o.l. 

Da de har fast længde, er det altid nødvendigt 
at evaluere de statiske forhold og jordens 
bæreevne for at vælge den korrekte jordskrue.

Skruerne fås med forskellige toppe, i forskellige 
godstykkelser og forskellige diametre og længder, 
så det altid er muligt at finde en skrue, som 
passer til netop dit projekt.

FASTE SKRUEFUNDAMENTER FORLÆNGBARE SKRUEFUNDAMENTER

PROFESSIONELLE SKRUEFUNDAMENTER
BAYO.S er et innovativt fundamentsystem uden 
behov for støbning med beton. Det er hurtigt at 
opbygge stabile fundamenter til helårshuse, 
tilbygninger, kolonihavehuse, bjælkehuse, 
sommerhuse, containere, carporte, trafikskilte, 
solcelleanlæg, reklameskilte, legepladser, bænke, 
skraldespande ... BAYO.S skruefundamenter 
forankrer effektivt enhver form for bygning. 

BAYO.S er et robust system, der er ekstremt 
fleksibelt og kan tilpasses alle typer af bygninger, 
jordtyper og arkitektens krav. 

Baseret på den enkelte kundes ønsker designer 
og producerer vi et punktfundament, der op-
fylder eller overgår selv de højeste standarder 
og normer.

Med europæiske materialer af høj kvalitet og 
mere end 10 års erfaring i den nordamerikanske 
byggebranche kan man være sikker på, at 
projekter leveret eller installeret af BAYO.S vil 
blive bygget på et solidt fundament. 
Bogstaveligt talt!

BAYO.S skruefundamenter til  32 moduler 
opsat som dobbeltmoduler

u Intet gravearbejde - ingen beton.
u Vores jordbundstest viste, at skruerne 
        skulle monteres i 10 til 20 meters dybde.
u BAYO.S forlængbare skruer løste nemt    
        opgaven.



BAYO.S PROFESSIONELT SKRUEUDSTYR

GEARBOX SÆT 1:150
Håndholdt installationsværktøj. 
Velegnet til mindre installationer, steder 
med vanskelig adgang eller følsomt terræn.

u Installation af skruer vertikalt og /eller    
       i en vinkel. 
u Skruedybde: 150 cm. 
u Udveksling: 1:150.   
u Maksimalt moment: 4000 Nm.
u Vægt: 43,5 kg. 

SKRUEMASKINER DINO 300 OG MAZAKA 400
Egnede til større projekter. Skruemaskiner på larvefødder med store og stabile 
installationskapaciter pr. dag. Unikke specielle maskiner til skruning og forboring.

u Teknik som muliggør nøjagtig placering af maskinerne.  
u Installation af skruer vertikalt og /eller i en vinkel på max. 15 grader.
u Vridemoment og slagstyrke kan indstilles og måles.
u Under skrueinstallationen bliver det hydrauliske tryk pr. skrue registreret   
        digitalt.
u Maksimalt moment: 5.300 Nm / 6.800 Nm.
u Mål, LxBxH: 240x120x220 cm. / 280x132x230 cm.
u Vægt: 1.700 kg. / 2.250 kg.
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