
 

 
HØJERBUKKEN  er nu på markedet, med                      

en ny udgave. Den er karakteriseret  

ved at være:  
 

• Nem at klargøre 

• Nem at transportere, fylder lidt samlet  

• Har 2 muligheder i højden 

• Har en mulighed i længden 

• Har en meget stor bæreevne 

• Er meget stabil  

• Lav egenvægt 

 
Højerbukken er fremstillet med henblik på at  
indfri alle de krav den professionelle hånd- 
værker stiller til sit materiel. Bukken distancerer  
sig fra andre kendte bukke, ved at være robust,  
og at kunne klare ekstrem høj belastning. –  
op til 1000 kg. pr. sæt bukke. 
Højerbukken er velegnet til næsten alle håndværks- 
fag, hvor  der er behov for en stabil buk, til stå- 
stillads, til oplagringsplads og over gulvhøjde til  
skærebord, værkstedsbord, arbejdsbord mm. 
 
Bukke fra Højer fremstilles i følgende udgaver : 
 

Alubenene leveres i 2 højder 730 mm.  -  830 mm.              

Løse Aluben kan tilkøbes i længder som beskrevet           

ovenfor. 

 
Træbommen leveres i en længde af: 

1000 mm. 

 

Bukkene kan anvendes på følgende områder:                                   
Til alle håndværkere, der til daglig har brug for en virkelig 
stabil buk til f.eks. ståstillads, skærebrod, oplagring af gips-   
plader og krydsfinerplader, planker og lign. 
 
Til hobbyfolk og private, der f.eks. har brug for tapetbord eller 
stillads til at klippe hæk fra, som midlertidig arbejdsbord eller 
som erstatningsbord ved festlige lejligheder. 
 

HøjerBukken tilbyder et utal af muligheder.  
 

Producent : 

Tømrerfirmaet Torben Højer Jakobsen  
Mikkelborg Alle ´33 
2970 Hørsholm  
Mobil 40721616 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknisk data : 
 
Benene er fremstillet af 1,5 mm firkant Alurør og lukket i 
top og bund med plastpropper. På hver enkelt Aluben, er 
boret 9 mm hul i top og 4 mm hul 520 mm nede. 

 
På træbommen er indfræset 5 mm fordybning  fra hver side, 
hvor der er mont. en 8 mm brædde bolt som Alurøret kan 
monteres nedover og efterfølgende fastgjort med 
vingemøtrikker. For at afstive Alubene, er der monteret et         
stykke 3 x 25 mm Aluliste med 4 mm hul i den ene ende og 
4 mm slids, i den anden og som kan fastgøres med møtrik 
og med vingemøtrik. Alulisten er monteret 520 mm nede på 
Alu benene……………………   

 

Bukken er brugsmodebeskyttet 

 

 

Forhandler 
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