
• Intuïtieve invoer

• Snel rekenhart

• Duidelijke uitvoer en rapportage

•   Goede ondersteuning

Productpaper /

Liggers
Snel en efficiënt
balken berekenen



Technosoft Liggers is gericht op het ontwerpen van balken op meerdere steunpunten en/of beddingen. 
Met minimale inspanning kunnen steunpunten grafisch direct op de juiste positie  geplaatst worden. De 
maatvoering wordt automatisch bij het schema geplaatst en wijzigt automatisch op het moment dat 
steunpunten worden opgeschoven. 

Technosoft Liggers heeft standaard de volgende functionaliteiten:

• Schaakbord belastingen
• Belast/onbelast belastingsituaties
• Passerende, niet passerende, en meelopende 

kraanbaanlasten

• niet-lineaire beddingen 
• niet-lineaire opleggingen

Productomschrijving Liggers



Voor het berekenen van een balk met meerdere ondersteuningen en wisselde belastingen is Technosoft 
Liggers het meest geschikte programma in de markt. Ook een bedding als ondersteuning of een lopend 
lastelsel is geen probleem. 

Met de keuze belast/onbelast kunnen meerdere belastingsituaties berekend worden. U hoeft niet na te 
denken over alle mogelijke belastingcombinaties. Met de standaard inbegrepen combinatiegenerator 
worden alle mogelijke combinaties automatisch gegenereerd op basis van de aangemaakte 
belastinggevallen.

Voor een betonbalk met standaard basiswapening wordt automatisch, daar waar nodig, wapening 
bijgelegd; het ontwerpend voorstel van Liggers. De wapening kan vervolgens naar eigen inzicht 
aangepast worden met de module Interactief Wapenen. Hierdoor wordt de ontwerpende berekening 
een controlerende berekening van de gewapende betonbalk.  Natuurlijk is het ook mogelijk om stalen 
en houten liggers te toetsen.

Het programma is door KIWA gecertificeerd met een KOMO-productcertificaat waardoor u er op kunt 
vertrouwen dat de berekende wapening in overeenstemming is met de geldende betonnorm
NEN-EN 1992-1-1. 

Liggers in de praktijk

Liggers is snel en betrouwbaar         “ ”- Wilfred Kramer, Support

Krachtige punten

• Volledig grafische invoer 
van de geometrie en 
lasten 
 

• Belastingen worden in 
het grafische overzicht 
getekend  

• Invoertabellen zijn 
direct gekoppeld met de 
grafische invoer 

• Grafische en 
alfanumerieke in- en 
uitvoer worden direct bij 
elkaar weergegeven 

• Grafisch profielen 
selecteren en wijzigen

• Meerdere Liggers in één 
bestand is mogelijk 

• Kopiëren van 
belastinggevallen 

• Profielenbibliotheek is 
door de gebruiker uit te 
breiden 

• Uitvoer naar RTF 
mogelijk, welke met 
Microsoft Word bewerkt 
kan worden  

• Automatische 
belastingcombinatie 
generatie

• Elastisch ondersteunde 
staven, 1-zijdig werkend  

• belastingsituaties 
“alles tegelijkertijd“, 
“schaakbord“ en “belast/
onbelast“ 

• Verlopende traagheid 
voor rechthoekige, H- en 
I-vormige profielen 

• Vaste en bi-lineair 
verende steunpunten 

• Voorgeschreven 
verplaatsingen

Grafisch Functioneel Technisch



Bij het afdrukken van de uitvoer kan gekozen worden voor zowel grafische uitvoer als voor een numerieke 
uitvoer. Met andere woorden: de uitvoer kan geheel volgens eigen wensen worden samengesteld. 

Standaard uitvoerselecties
Daarbij is het mogelijk om 5 verschillende standaardinstellingen te bewaren, zodat u snel de gewenste 
uitvoervorm kunt selecteren. Wel of geen belastinggevallen? Wel of geen combinaties? Of alleen de 
maatgevende? Een kwestie van aanklikken met de muis.

Overzichtelijke uitvoer, zowel grafisch als numeriek



Modules

Mechanica

Dit is de basismodule van Liggers. Liggers 
wordt ingezet voor het constructief ontwerp 
van stalen, betonnen en houten balken over 
meerdere steunpunten. De basis hierbij is de 
mechanicaberekening. 

Betonontwerp

Beton EC2

Hiermee ontwerpt u de wapening in balken of 
vloeren volgens de Eurocode 2 (NEN-EN 1992-
1-1). De module is gecertificeerd met een KOMO 
productcertificaat! De grafische weergave laat 
direct zien welke wapening waar zit.

Interactief wapenen

Met deze module kunt u de ontworpen wapening 
wijzigen. Erg handig om doorbuiging van vloeren 
te beperken of korte staven samen te voegen. 
Alle Eurocode 2 toetsingen worden direct na de 
aanpassing gecontroleerd.

Deze module bepaalt de meest optimale positie 
van de palen zodat of de paalreacties gelijk zijn of 
de momenten.

Steunpuntoptimalisatie

Tekenen wapening

De constructeur of tekenaar heeft met deze 
module functionaliteit voor het genereren en 
afdrukken van tekeningen van funderingsbalken, 
inclusief de wapening die eerder in module Beton 
werdt  ontworpen.

Om balken en vloeren, waaronder breed- en 
kanaal, met voorspanstaal met aanhechting te 
kunnen ontwerpen volgens NEN-EN 1992-1-1.

Voorspanning EC2



Modules (vervolg)

Staalontwerp

Staal EC3

Hiermee ontwerpt u stalen balken volgens 
de Eurocode 2 NEN-EN 1993-1-1. Met de 
staaloptimalisatie functionaliteit kunt u eenvoudig 
een economisch  verantwoorde stalen balk over 
meerdere steunpunten ontwerpen.

De module is ontwikkeld om in combinatie met 
de module Staal volgens het CUR 2001-2 rapport 
de staalcontrole van deze speciale profielen te 
toetsen.

Staal Raat- en
Geïntegreerde Liggers

Een controlerende houtberekeningsmodule 
volgens Eurocode 5 (NEN-EN 1995-1-1). 
Overschrijding van toelaatbare doorbuigingen, 
sterkte en kipstabiliteit wordt duidelijk vermeld. 

Hout EC5

Houtontwerp

Taal

Taalmodule
Voor bedrijven die buiten Nederland adviseren of 
met partijen in het buitenland samenwerken, biedt 
Technosoft de taalmodule aan.



Technosoft bedient sinds 1977 bedrijven en overheden met eigen ontwikkelde rekensoftware. 
Daarnaast zijn we met kantoren in diverse Europese steden ook een partner in de (door)ontwikkeling  
en het testen van uw eigen software.  

Contactpersonen Rekensoftware:

Rob Rekers - Salesmanager             Frank Langeslag - Accountmanager 
Tel: +31 (0) 6-53414963              Tel: +31 (0) 570-682964

Liggers proeflicentie
Door gebruik te maken van een proeflicentie weet u vooraf beter wat u gaat inkopen. Een proeflicentie 
kunt u aanvragen via www.technosoft.nl. Neem gerust contact met ons op wanneer u een vraag heeft 
met betrekking tot een proeflicentie.

Over Technosoft

Service & Support

Service
Wanneer u een serviceovereenkomst heeft 
voor Liggers, profiteert u van het onderhoud 
dat Technosoft verricht aan de software. 
Normupdates, certificering, het doorvoeren 
van wensen van klanten en het verbeteren 
of uitbreiden van functionaliteiten maken 
daar onderdeel vanuit. Regelmatig worden er 
nieuwe updates van de software beschikbaar 
gesteld, die u eenvoudig kunt installeren via 
de Technosoft Installer.

Support
Met een serviceovereenkomst kunt u 
ook gebruik maken van onze Helpdesk-
ondersteuning bij het gebruik van Liggers. U 
kunt via ons online helpdesksysteem tickets 
aanmaken en reageren op eerder door u 
aangemaakte tickets. Zo geeft u simpel 
uw vragen, opmerkingen en wensen aan 
ons door. Bij telefonisch contact met onze 
Helpdesk, bieden wij u ook de mogelijkheid 
dat een specialist van Technosoft meekijkt 
op uw beeldscherm via TeamViewer. Onze 
helpdesk-medewerkers ondersteunen u 
graag bij het gebruik van Liggers.

Dankzij Technosoft toetsen wij al decennia lang op een efficiënte manier onze ontwerpen. 
Wij doen dit in verschillende branches. De software van Technosoft geeft ons de 

mogelijkheid constructies snel en duidelijk te toetsen en te documenteren.“ ”- Klanten over Technosoft -
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