


Det finns många fördelar med att köpa 
ILF-armeringen från BE Group, istället för 
att klippa och bocka på arbetsplatsen! 
Inläggningsfärdig armering 
ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfärdigt armeringsstål, det vill säga klippta eller klippta och 
bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. 

All klippning och bockning sker i varma industrilokaler med modern datorstyrd utrustning, det innebär att riktning, 
klippning och bockning ofta utförs i ett och samma moment. Modern ILF-armering tillverkas till stor del av armering 
på rulle (coil). Denna är tekniskt möjlig i dimensionsområdet 6-16 mm.

ILF innebär kortare genomloppstid, rätt material till rätt plats i rätt 
tid, minimerad materialhantering och säkrad kvalitet.

Klippning och bockning av armering på 
arbetsplatsen medför många moment.

Inläggningsfärdig armering levererad till 
arbetsplatsen är snabbare och smidigare.

Svetsad armering 
Svetsad armering, tillverkad inomhus under kontrollerade former, betyder tidsvinst och kvalitetssäkerhet. Armering 
kan svetsas på byggplatsen, men det är svårt att uppnå de krav som ställs på omgivande temperatur, måttnoggrann-
het och formstabilitet. Det krävs också att den personal som utför svetsningen är behörig, liksom den som leder och 
övervakar svetsarbetet. Istället finns möjligheten att beställa svetsade enheter som levereras till byggplatsen, färdiga 
för ingjutning.



Material- och produktionsekonomi
Genom att köpa inläggningsfärdig och svetsad armering får du en effektiv hantering och 
snabb avlastning av materialet på arbets-platsen. Du slipper ha kapital bundet i lager  
och genomloppstiden kortas. Rätt material, d.v.s. leveransuppdelat, levereras  
på rätt plats och i rätt tid. Leveransen är dessutom en ”nettoleverans” vilket  
innebär att du inte behöver betala för klipp- och bockspill som uppstår,  
samt för valsverkens övervalsning. Sammantaget är detta då också en  
miljöaspekt värd att överväga. 
 

Arbetsmiljö och kvalitetssäkring
Med inläggningsfärdig och svetsad armering slipper du också 
den arbetsbelastning och de många tunga moment som klippning,  
bockning och svetsning medför. Dessutom undviks dåliga arbetsställ-
ningar och olycksrisker. Totalt sett leder detta till en arbetsmiljö med 
mindre stress och ökad trivsel. 
 
Inläggningsfärdig och svetsad armering 
innebär dessutom förbättringar i kvalitet 
samt kvalitetssäkring. Fördelarna som 
finns är exempelvis kopplade till 
materialets spårbarhet, märkning, 
sortering, utförandekvalitet och 
toleranser.

Huvudgrupperna för svetsad armering
Illustrationerna är principskisser och därför ej skalenliga.

Envägsnät Plant
kamstålsnät

Bockat
kamstålsnät

Korg lämplig 
för bland annat 
pålplattor

Pelarkorg

Armering från BE Group.

Bockning av rakstål.

ILF levereras buntad, sorterad och märkt.

Leverans till arbetsplatsen.
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BE Group erbjuder ett komplett sortiment av stål, 
stålrör, specialstål, armering, rostfritt stål och 
aluminium. 

En ökande andel av våra leveranser skickas till 
våra kunder i vidareförädlat skick, det vi inom BE 
Group kallar för produktionsservice. Våra resur-
ser inkluderar kapning, borrning, gasskärning, 
formatklippning, spaltning, sågning, blästring & 
målning samt produktion av inläggningsfärdig 
armering. 

Vi levererar med vårt eget turbilssytem över hela 
landet. På så sätt är vi alltid nära dig, var du än 
finns!
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