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Instrukcja montażu: Regały paletowe
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Po zakończonym montażu rama 
wygląda następująco:

Regały paletowe
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Umieścić dwa słupy (A), równolegle 
naprzeciw siebie, na stojaku lub 
bezpośrednio na podłodze. 

Umieścić belkę poprzeczną (D), krótszy 
ceownik, między dwoma słupami (A). Przed 
jego przykręceniem, należy umieścić pierwszą 
belkę ukośną (C), dłuższy ceownik, w drugim 
otworze słupa (w odległości 100 mm od dolnego 
końca). Następnie przykręcić belkę poprzeczną 
i belkę ukośną za pomocą śruby M8x10 (K).

Następnie należy umieścić pozostałe 
poziomy. Belki nośne zostały zamontowane 
poprawnie, jeśli haczyki zaczepów 
idealnie pasują do otworów słupa. 

Belki nośne mają zabezpieczenia blokujące (N),
chroniące je przed przemieszczaniem się.

Zamontować belki nośne (B) do słupów (A). 
Najpierw należy umieścić dwie belki nośne 
na pierwszym poziomie oraz dwie belki 
nośne na najwyższym poziomie, a następnie 
podnieść konstrukcję do pozycji pionowej.
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Dla lepszego zrozumienia, kolejne etapy montażu 
regału zostały przedstawione w pozycji pionowej. 
Natomiast długie ramy zaleca się umieszczać 
poziomo, zgodnie z powyższym rysunkiem.

Przykręcić stopy dużej wytrzymałości (F) do 
słupów (A) za pomocą dwóch śrub M10x30 (H)  
i dwóch podkładek (I), zwracając 
uwagę, aby węższa część otworów 
(J) była skierowana ku dołowi.
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Słup (A)

Słup (A)
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Śruba (k)

Belka poprzeczna (D)

Separator belki 
poprzecznej ramy (L)

Następnie umieścić pozostałe belki ukośne (C) 
w formie zygzaka co 600 mm. Między belką 
poprzeczną (D) a słupem (A), należy umieścić 
separator belki poprzecznej ramy, który chroni 
słup przed odkształceniem spowodowanym 
zbyt mocnym dokręcaniem śrub.
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W celu wyeliminowania nierówności podłoża, 
należy podnieść konstrukcję i umieścić płytki 
poziomujące (P) pod stopami słupów. Zakotwić 
ramy do posadzki za pomocą dwóch kotew 
MKD (Q) na każdą stopę słupa. Na poniższych 
rysunkach widać dokładnie pozycję kotew. 

W zależności od rodzaju palety, należy 
zamontować, jeśli to konieczne, trawersy 
palety (O) prostopadle do belek 
nośnych i opierając je na nich (B).

W celu zamontowania odbojników ładunku (R), 
najpierw należy przykręcić wsporniki odbojników 
ładunku (S) do słupów za pomocą śrub M8x20 
(Z) i podkładek (T). Następnie należy umieścić 
szynę (U) i przymocować ją do konstrukcji za 
pomocą kołnierza (V) i śrub M8x15 (W).

Połączyć moduły ze sobą za pomocą łącz ramy (Z). Przykręcić łącza 
do słupów (A) za pomocą 4 śrub M8x15 jak najbliżej mocowań belek 
ukośnych (C), nie używając tych samych otworów ani śrub.
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Do ochrony ram regałów przed 
uderzeniami wózków widłowych 
stosowane są osłony słupa (G) 
i osłony ram. Osłona słupa chroni 
dolne partie słupa, natomiast 
osłona ram – skrajne ramy regału.

Osłony należy mocować 
do posadzki za pomocą 
4 kotew MKD 12x30.
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