
LS SMØREGRAV 

Komplett smøregrav fra 6 til 32 meter

Selvbærende fyllkammer-konstruksjon med 
integrert forskaling og armering 

Smøregraven leveres komplett fra fabrikk  
med ønsket utstyr

LS Smøregrav er TÜV Sertifisert og produsert 
iht. ISO 9001 standard   

Skandinavias mest solgte prefabrikerte smøregrav

90 Smøregraver 

levert siden 2008!
1 november 2014
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LS SMØREGRAV 

Første fase
Utgraving 

 

Andre fase
Støping av bankett
- tegning leveres
av Langø Service.

 

Tredje fase
Innløfting og
justering av grav. 

 

Fjerde fase
1/3 fylling av
betong i fyllkamre.
Fyllmasse inntil
nedre del av grav. 

Femte fase
Montering av rør.
Toppfylling av 
betong. 

 

Sjette fase
Gulv armeres og
støpes inntil grav.

 

Fyllmasse

Kontakt Tore Løvaas  
for mer informasjon 
om LS Smøregrav

Telefon 959 88 830
eller       73 82 80 00
tore@lango-service.no

Prefabrikerte graver har vært et 
relativt ukjent produkt i Norge, 
mens det i andre land i Europa 
har blitt benyttet i over 25 år. 

Langø Service AS leverer graver 
med fyllkammerkonstruksjon 
hvor kammer på utsiden funger-
er som både forskaling og armer-
ing. 

Fra introduksjonen i 2008 har 
Langø Service AS hatt stor 
suksess med dette produktet, og 
firmaet har siden den gang solgt 
over 90 graver med lengder opp 
til 32 meter. Langø Service AS 
leverer også slike graver til 
Sverige.

Smøregraven bygges etter kun-
dens spesifikasjoner på fabrikken 
i Tyskland. Den transporteres til 

kunden hvor den blir heist på 
plass med mobilkran. Etter 
montering er den klar til å fylles 
med betong og dermed er et 
ferdig produkt på plass. Graven 
leveres med lys, trykkluft, venti-
lasjon, bremseprøver, spilloljeu-
styr, oljetromler med mer. 

Gravene bygges med over 30 år 
erfaring og utvikling. Alt av 
trekkerør for tekniske installas-
joner er innebygget i graven, og 
alle mål, tegninger gjennomgås 
med sluttbruker og entreprenør 
før bygging.

6 Monteringsfaser

"Ikke mange entre-
prenører har erfaring 

med å bygge en smøre-
grav, og det har flere 

ganger vist seg at det er 
noe som tar mye mer tid 
enn først antatt. Når det 

i tillegg er rimeligere 
med en prefabrikert 

grav, bør valget være 
enkelt" 

Langø Service er Norges største leverandør av smøregraver, 
og har levert over 90 graver til bil og jernbaneverksted siden 
2008

På www.lango-service.no finner man oppdatert liste
for LS Smøregrav samt SDS Precision bremseprøve

Se video av smøregrav og andre
produkter på vår nettside
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