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Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze voor een product van SCHULTE Lagertechnik.

Onze palletstellingsystemen voldoen aan de vereisten van design, berekening, keuringen, testen en  
productiesystemen conform de Europese wetgeving voor: Stationaire stellingsystemen van staal
- Verstelbare palletstellingen
- Grondslagen van de statische meting; Duitse versie DIN EN 15512:2009.

Met deze norm voldoen wij ook aan de nationale afwijkingen (DE).

Deze aanwijzingen in deze montage- en gebruikshandleiding moeten absoluut worden opgevolgd. Volgens de wette-
lijke bepalingen bent u als exploitant van de installatie verplicht om de bijgesloten type- en belastingsplaatjes, evenals 
deze montage- en gebruikshandleiding op een goed zichtbare plaats van de stelling aan te brengen!

De aangegeven framebelastbaarheid is geldig voor de aangegeven kniklengte. Bij een wijziging van de  
inhanghoogtes van de draagbalken (kniklengte) gelden de tabellen van deze handleiding.

U kunt alleen bij correcte montage conform de montagehandleiding een beroep op garantie en aansprakelijkheid 
doen.

Het team van SCHULTE Lagertechnik
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Belangrijke opmerking:
LET OP: Let bij het begin van de montage 
goed op de juiste positie van de venster-
perforatie!
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Veiligheid & bediening

 ALGEMENE AANWIJZINGEN
De verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze montage- en gebruiksaanwij-
zing gelden alleen voor Duitsland.

Voor de montage in Europese of internationale landen of gebieden gelden steeds 
de lokale wettelijke bepalingen of voorwaarden. Neem voor meer informatie con-
tact op met de plaatselijke autoriteiten.

Deze montagehandleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch 
kunnen fouten niet worden uitgesloten. Derhalve kan noch de wettelijke, noch 
enige andere aansprakelijkheid worden aanvaard voor ontbrekende of onjuiste 
informatie en de gevolgen hiervan.  

Noodzakelijke wijzigingen van de montagehandleiding kunnen door ons worden 
aangebracht zonder voorafgaande mededelingen. Reproductie van dit document is 
voorbehouden aan de fabrikant. 

De volgende normen en richtlijnen dienen in acht te worden genomen: DGUV 108-007

Voorafgaand aan de montage dient deze montagehandleiding doorgelezen 
te worden en de hierin gegeven aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
Wij verzoeken u om voorafgaand aan de montage van uw stellingsysteem de infor-
matie en aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Houd u bij de montage en bij 
later gebruik precies aan de aanwijzingen in deze handleiding en aan de instructies 
in onze orderdocumentatie. Neem voor overleg contact op met Gebrüder Schulte 
GmbH & Co. KG.

Aansprakelijkheid en garantie
Voor alle persoonlijke en materiële schade, die ontstaat uit niet-beoogd gebruik, is 
niet de fabrikant doch de exploitant van het stellingsysteem verantwoordelijk.

De door ons geleverde stellingcomponenten mogen alleen voor het beoogde 
gebruiksdoel worden gebruikt. Op al onze overeenkomsten zijn onze "Algemene 
voorwaarden van toepassing". Bij persoonlijke en materiele schaden die het gevolg 
zijn van niet-deskundige toepassing, gebruik, montage of demontage, reparaties of 
door invloed van buitenaf wordt elk beroep op garantie of aansprakelijkheid uitgeslo-
ten. Alle informatie uit deze handleiding heeft slechts betrekking op stellingen voor 
gebruik binnen. Bij ander gebruik verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

UITVOEREN VAN DE MONTAGE
De montage dient door gekwalificeerd personeel (minimaal 2 personen) met passend 
gereedschap te worden uitgevoerd. Bij het samenvoegen van de componenten mag 
geen grof geweld worden gebruikt. De montage moet in overeenstemming met de 
volgende handleiding worden uitgevoerd. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als 
uit onze begeleidende documenten blijkt dat een afwijkende montage nodig is. 
Onduidelijkheden moeten worden besproken met ons deskundig personeel.

De geldende voorschriften van de beroepsvereniging dienen in acht te worden 
genomen. Zie DGUV 108-007.

De toegestane belasting van de stellingen mag niet overschreden worden. De belas-
ting kunt u terugvinden in de begeleidende documenten. De genoemde waarden 
gelden bij gelijkmatige verdeelde statische belasting. Veldbelasting zie tabellen (zie 
technische bijlage).

 VOORSCHRIFTEN VOOR DE MONTAGE
1. Voorwaarde
Een stellingcombinatie bestaat uit minimaal 3 velden naast elkaar. Ieder veld is voor-
zien van ten minste 2 draagbalparen. De vakhoogtes zijn in alle niveaus ongeveer 
even groot (afwijking hoogtes bovenste vakken ten opzichte van onderste vak max. 
+/-10 %). Als een stellingcombinatie niet voldoet aan deze voorwaarden, is er sprake 
van lagere belastingswaarden, zie pagina 15.

2. Framebelastbaarheid
De framebelastbaarheid is afhankelijk van de kniklengte (afstand vloer tot de eerste 
draagbalk, zie pagina 14), het type staander en het type draagbalk. Zie voor belas-
tingsopgaven pagina 15. Andere waarden op aanvraag.

3. Draagbalktype
Standaard wordt gebruik gemaakt van C-profielen (zie pagina 16). Andere draag-
balktypen op aanvraag. 

4. Beveiliging tegen neervallen van magazijnmateriaal
Conform DGUV 108-007 moeten de stellingzijden die niet bedoeld zijn voor be- en 
ontlading worden beveiligd tegen het vallen van magazijngoederen. Bij palletop-
slag moeten de beveiligingen tegen vallende magazijngoederen ook op de boven-
ste etages nog minimaal 500 mm hoger zijn dan het bovenste opslagniveau.

5. Doorgangen
Verkeerswegen in stellinginrichtingen moeten aangelegd worden met een minimale 
breedte van 1.250 mm, zijpaden minimaal 750 mm. De veiligheidsafstand tot trans-
portmiddelen dient minimaal 500 mm aan elke zijde te bedragen.
Gangpaden resp. doorgangen voor bijv. vorkheftrucks, moeten beveiligd zijn tegen 
het vallen van magazijnmateriaal (bijv. door een op de draagbalk gelegde spaan-
plaat). De effectieve hoogte dient minimaal de voertuighoogte + 250 mm te zijn, en 
mag niet minder zijn dan 2.000 mm.

6. Botsbescherming
Ter beveiliging van de hoeken en gangpaden is conform DGUV 108-007 een geel-
zwart gemarkeerde botsbescherming van minimaal 400 mm hoog vereist.

7. Dwarse opslag van pallets
Een dwarse opslag zonder oplegdragers is niet toegestaan. (Uitzondering: bijv. bij 

geprogrammeerd stapelen).

8. Doorschuifbeveiligingen
Voor dubbelstellingen doorschuifbeveiligingen voorgeschreven als de veiligheidsaf-
stand van minimaal 100 mm tussen de pallets niet kan worden gerespecteerd. Door-
schuifbeveiligingen moeten minimaal tot een hoogte van 150 mm effectief zijn.

9. Veiligheidsafstanden
Geef op de halvloer met centimeter en krijt exact de juiste locatie van de stellingen 
aan. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de vereiste veilig-
heidsafstand tot de wand, conform DGUV 108-007. Bij de wandafstand dient ook 
rekening gehouden te worden met de overhanging van de pallet (bijv. palletover-
hanging 50 mm + 100 mm veiligheidsafstand = afstand tot de wand = 150 mm).

10. Eigenschappen van de grondplaat
De grondplaat moet de druk-, trek- en schuifbelasting uit de stellingen opvangen. 
Minimale componentdikte van de grondplaat 200 mm en minimale boorgatdiepte 
150 mm, voor zover de belastingen en/of de verankeringen geen hogere dikte/diep-
te vereisen. De vlakheid van de vloer moet voor RFZ-installaties conform FEM 9.831 
resp. voor conventionele stellingsystemen, voor doorstroomstellingen enz. volgens 
DIN 18.202 gegarandeerd zijn. Minimale betonkwaliteit C 20/25 (niet-magnesiethou-
dend) met passende betrouwbaarheid in acht nemen.

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele aardbevingsbelastingen noch met 
eventuele noodzakelijke brandpreventiemaatregelen. De bouwrechtelijke voorschrif-
ten dienen door de opdrachtgever resp. de exploitant te worden gecontroleerd.

 BEDIENING
De aangegeven gelijkmatige belasting per vak en per veld (zie typeplaatje) mag niet 
worden overschreden. Bij het verplaatsen van de draagbalken moet erop gelet wor-
den, dat dit alleen in onbeladen toestand gedaan mag worden. Een verandering van 
de hoogte, met name van de onderste vakken, wijzigt de toegestane belastbaarheid 
van de staanders. Na het monteren en aanpassen van de stellingen moeten de mee-
geleverde borgstiften op de juiste manier worden geplaatst. Er dient voor gezorgd te 
worden, dat er alleen gebruik wordt gemaakt van de originele borgstiften.

De pallets of de lasten dienen in de stelling zodanig te worden opgestapeld, dat de 
verschuiving van het zwaartepunt van de last ten opzichte van het midden van de 
stelling in diepterichting ten hoogste 50 mm bedraagt. Er moet op gelet worden, 
dat een probleemloze plaatsing van de lasten op de draagbalken gegarandeerd is. 
Pallets resp. lasten in stellingsystemen mogen niet over de draagbalken worden 
geschoven of schokkend daarop geplaatst worden. Er mag niet tegen de stellingen 
worden gebotst met de last of met de vorkheftruck. Als een stellingonderdeel door 
onzorgvuldige bediening zichtbaar vervorm raakt, dient deze direct vervangen te 
worden. 

De exploitant moet voor het stapelen van pallets vorkheftrucks met passende vork-
lengtes gebruiken. 

Er mogen alleen onberispelijke pallets worden gebruikt, die voldoen aan de materi-
aalvoorwaarden van de palletfabrikant. 

De pallets mogen alleen worden gebruikt op de wijze die door de fabrikant is voor-
geschreven. Daarbij mag de voor het gebruiksdoel toegestane, gelijkmatig verdeel-
de belasting niet worden overschreden.

Alle aanpassingen aan de installatie dienen vooraf met ons te worden overleg. Een 
aanpassing aan een bestaande stelling mag alleen door hiervoor geschikt, geschoold 
personeel worden uitgevoerd. De aanpassingsmaatregelen mogen alleen in onbela-
den toestand worden uitgevoerd. Bij het weer in elkaar zetten/hermontage van de 
installatie moet te werk worden gegaan volgens de voorschriften en informatie uit 
deze handleiding! 

Als vakhoogten of de stellingopbouw worden gewijzigd, moeten de aanwezige 
belastingsstickers worden gecontroleerd op hun geldigheid. Als de stickers niet 
overeenkomen met de geldige belastingen, moeten bij ons actuele stickers met de 
passende belastingssopgaven worden besteld om te voldoen aan de eisen van de 
beroepsvereniging en de van toepassing zijnde normen.

 STELLINGINSPECTIES
Rechtsgrond voor de controles is de nieuwe Europese norm EN 15635 ("Richtlijnen 
voor veilig werken“). Hierin is de procedure van de controles van magazijninrichtin-
gen/stellingen vastgelegd.

Visuele controles
De voor de veiligheid verantwoordelijke persoon moet garanderen dat er periodiek, 
meestal wekelijks, inspecties worden uitgevoerd, resp. met andere tussenpozen, op 
basis van een risicoanalyse. Er dient een formeel, schriftelijk rapport te worden opge-
maakt en te worden opgeslagen.

Experteninspektionen
"Met tussenpozen van niet meer dan 12 maanden dient er een inspectie te worden 
uitgevoerd door een deskundige. Er dient een schriftelijk rapport te worden gericht 
aan de voor de veiligheid verantwoordelijke persoon met daarin observaties en voor-
stellen voor alle noodzakelijke handelingen." 
(Uittreksel DIN EN 15635)

Deskundigeninspectie door vakkundig persoon van SCHULTE Lagertechnik
De deskundigeninspectie dient te worden uitgevoerd door een vakkundig persoon 
(bijv. een geschoolde stellingcontroleur van SCHULTE Lagertechnik), die bekend is met 
de relevante wetten en verordeningen ter plaatse. Daarnaast is veel gespecialiseerde 
kennis over magazijninrichtingen en stellingen vereist.
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Palletstellingen

Benodigd gereedschap voor de montage

Veiligheid & bediening

Veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

Neem bij de montage de veiligheidsmaatregelen in acht!

DIN EN
-15635
-15620

DIN
18202/3

> 2 m

Ø 10, 12, 14 mm SW 10, 13, 16, 17 SW 19
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Veiligheid & bediening

Pluggenbevestigingsvoorschriften

Instructies voor pluggenbevestiging

In het algemeen gelden de voorschriften voor pluggenbevestiging van de betreffende fabrikant van de pluggen. 
Het plaatsen van pluggen moet in overeenstemming met de van toepassing zijnde montagehandleiding van de 
fabrikant worden uitgevoerd. Van toepassing zijnde informatie en instructies zijn bij de bevestigingselementen 
gevoegd. Neem bij vragen contact op met SCHULTE Lagertechnik.

Het monteren van pluggen mag alleen worden uitgevoerd doro geschoold personeel.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN: 

VLOERANKERS

Wij vragen u om er rekening mee te houden dat onze palletstellingsystemen  
met bodemankers M12 x 110 mm artikelnr. 46699 in verzinkt,  
of in rvs artikelnr. 16113-V4A bevestigd moeten worden.

De vereisten voor de vloerplaten zijn te vinden op pagina 3, punt 10.  
Neem bij afwijkingen contact op met SCHULTE Lagertechnik voor overleg.

SCHROEFANKER

Rambeveiligingshoeken en elementen voor rambeveiligingswanden moeten met 
verzinkte schroefankers Ø 10 x 90 mm, artikelnr. 16557 of gelijkwaardig worden 
bevestigd.

Het mengen van plugsoorten is niet toegestaan, hierdoor vervallen de
bijbehorende toelatingen en eventuele garantieaanspraken.

Type vloeranker

Type schroefanker
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Loodrechte opstelling

BodemverankeringDoorbuiging van de draagbalken

L

X
L m X mm
< 1,0 max. 4
> 1,0 - 4,0 max. 10
> 4,0 - 10,0 max. 12
>10,0 - 15,0 max. 15

Toleranties vloereffenheid DIN 18202

De stelling binnen de voorgeschreven 
toleranties horizontaal en verticaal uit-
lijnen. Hoogteverschillen van de vloer 
compenseren door hier onderlegpla-
ten te plaatsen. 

Houd rekening met maximale aantal 
van 5 onderlegplaten of maximaal 10 
mm hoogte. Daarboven dient overleg 
te worden gepleegd met SCHULTELa-
gertechnik.

De afwijking van de verticalen mag in 
de stellingslengte- en dwarsrichting 
niet hoger zijn dan H/350. 

Bodemverankering met pluggen is hier vereist. Gebruik voor 
iedere voetplaat 2 bodemankers. De boringen worden door de 
voetplaat in de vloer geboord, het anker wordt geplaatst en 
aangedraaid. De ankers moeten in het beton vastzitten.

De vereisten voor de vloerplaat vindt u op pagina 3, punt 10.

De maximale verticale doorbuiging van een draagbalk is de 
lengte gedeeld door 200!

VOORBEELD:  Bij draagbalklengte 2.700 mm bedraagt de  
max. doorbuiging 13,5 mm (2.700 : 200 = 13,5).

H

max. H/350 max. H/350

H

Onderlegplaten
tot max. 10 mm hoogte!

L = lengte draag-

max.
L/200 Boor Ø 12 mm

Boordiepte 120 mm
Vloerankers
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Veiligheid & bediening

Opslag en afstanden van pallets

Maximale vooruitspringing van de pallets

1 12

2 2 2

3

Hoogte van de draag-
balk vanaf de vloer tot 

een hoogte van 
mm

X3, X4, X5, X6 
mm

Y3 
mm

0 - 3.000 75 75

3.001 - 6.000 75 100

6.001 - 9.000 75 125

9.001 - 13.000 100 150

Horizontale en verticale  
vrije ruimte voor vorkheftrucks

Legenda 
1  Pallet met ladingsoverschot
2  Pallet zonder ladingsoverschot
3   Draagbalk zonder doorbuiging  

(maximale verticale doorbuiging 
van een draagbalk: lengte/200)

Legenda 
Z1 afstand tussen magazijnproducten en magazijnproducten

Z2 afstand stelling tot staanderframes

Z3  afstand magazijnproducten tot de wand, doorschuif 
beveiliging of blokkerende stabilisatie (min. 100 mm)

1  Gang tussen palletstellingen
2  Pallet zonder ladingsoverschot
3  Pallet met ladingsoverschot
4   Wand, doorschuifbeveiliging of blokkerende  

stabilisatie achter de magazijnproducten

1  Gangbreedten
De gangen tussen de 
stellingsystemen moeten 
voldoende breed zijn. 
De vorkheftruck moet er 
langs kunnen rijden en een 
90°-draai kunnen maken 
om de be- en ontlading te 
kunnen uitvoeren.

De vereiste gangbreedtes 
kunt u terugvinden in het 
gegevensblad van de ge-
bruikte vorkheftruck.

De horizontale en verticale vrije ruimtes 
mogen niet minder zijn dan de in de 
afbeelding en in de tabel getoonde 
waarden.

In omgevingen met hoog risico, als door 
planners bepaald, kunnen grotere vrije 
ruimtes nodig zijn, om veilige arbeidsom-
standigheden in acht te blijven nemen.

Draagbalk

Draagbalk

St
aa

n
d

er
fr

am
es

St
aa

n
d

er
fr

am
es

Y3

Y3

X3 X4

X6

X5

X6

X4 X3

Y3

Y3

Y3

Y3

Z2Z2

50
 m

m
 ±

 1
0 

m
m

Z2

Z1
min. 100 mm

m
in

. 1
00

 m
m

Z1
min. 100 mm

Z3 3

4

2

Z2 Z2Z2Z2 Z2

Z3

3

4

2

1

1

50 mm  
± 10 mm

50 mm  
± 10 mm

50 mm  
± 10 mm
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Stellingbelading & opslag

Stellingbelading en opslagvolgorde
De palletstellingen moeten in de volgorde van onder naar boven (zie afb.) gelijkmatig worden beladen. Dat 
moet worden gedaan door hiervoor geschoold personeel met passende hefapparatuur!

OPMERKING: Mogelijke aanwezige doorschuifbeveiligingen mogen opzettelijk worden gebruikt voor de positi-
onering of als aanslag van pallets in de stelling!

Gebruik alleen onbeschadigde pallets, defecte laadhulpen kunnen mogelijk de belastingen van de lading niet 
meer dragen en kapot gaan.

Het hefapparaat moet in ieder geval beschikken over een vorklengte die de volledige lengte van de pallet be-
strijkt. Kortere vorken zijn niet toegestaan!

Conform DGVU - voorschrift 208-021
Punt 1.12:

De goederen moeten zodanig in de stellingen worden opgeslagen, dat de voor het systeem 
aangegeven afstand tot het rijdende stellingsbedieningsapparaat en zijn last wordt gerespec-
teerd.

(Dat betekent o.a. dat stellingheftrucks niet tegen de stellingstructuren mogen aanrijden of 
deze mogen beschadigen!)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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NIET TOEGESTAAN!

NIET TOEGESTAAN!

Gebruik van opslaginrichting conform DIN EN 15636 bijlage E, gebruiksinstructies

Opslag in palletstellingsystemen bij niet-gelijkmatig verdeelde lasten:

NIET TOEGESTAAN!

Algemeen

Het be- en ontladen van laadhulpmiddelen dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Aan de krachten die bij 
vakkundig hanteren van de pallets op de stelling worden uitgeoefend, mag niet nog meer kracht of belasting 
door stoten worden toegevoegd. Daarom hebben de vorkheftruckchauffeurs voor het werken in de magazijnen 
een bijzonder opleiding nodig, omdat bij de afmetingen van magazijnen in het algemeen geen rekening wordt 
gehouden met dergelijke grote, extra en vermijdbare krachtinwerkingen als slepen of stoten.

Asymmetrische belading van de palletstellingdraagbalken mag niet optreden omdat dit tot gevaarlijke overbe-
lasting van het stellingsysteem door puntbelasting kan leiden. Hieronder beschrijven wij enkele voorbeelden van 
niet-correcte beladingswijzen, die geen gelijkmatig verdeelde belasting maar puntbelasting veroorzaken.

Zoals de naam al aangeeft, worden de belastingen bij deze manier van opslaan op specifieke punten in de pal-
letstellingdraagbalk ingevoerd. Deze componenten werden echter berekend en gedimensioneerd conform de 
relevante voorschriften met alleen gelijkmatig verdeelde lasten.

Indien u in uw magazijn materialen met puntbelasting wilt kunnen opslaan, verzoeken wij u om overleg met 
ons te plegen zodat wij tot een correcte stellingstaander-draagbalkcombinatie kunnen komen.

1. Opslaan van pallets met  
ladingsvooruitspringing
Bij het opslaan van pallets met ladingsvooruitsprining 
kan er overbelasting van de palletstellingdraagbalken 
ontstaan. Bij het getoonde voorbeeld worden in een 
stellingveld met 2.700 mm lange draagbalken in plaats 
van normaal gesproken 3 st. pallets slechts 2 st. pallets 
geplaatst.

De totale vakbelasting wordt nu nog slechts over twee in 
plaats van gelijkmatig over drie pallets verdeeld!

OPMERKING: Daardoor bevindt zich de helft van de tota-
le vakbelasting midden op de draagbalken.

Vereiste maatregelen om dit te verhelpen:

Na overleg met ons moeten evt. groter uitgevoerde pal-
letstellingdraagbalken worden gebruikt. 
 

2. Opslaan van onderliggend magazijnmateri-
aal met behulp van twee houten balken
Bij de opslag van lager geplaatst opslagmateriaal wor-
den ontoelaatbare puntbelastingen bereikt, afhankelijk 
van de plaatsing van de balken zelfs als het opslagmate-
riaal op pallets wordt geplaatst. In dit voorbeeld rust de 
totale vakbelasting op twee punten.

Vereiste maatregelen om dit te verhelpen:

Na overleg met ons moeten evt. groter uitgevoerde pal-
letstellingdraagbalken worden gebruikt.

Eventueel moeten de goederen opnieuw op pallets wor-
den geplaatst of opgeslagen worden op extra hiervoor 
op maat aangepaste laadhulpmiddelen zoals stabiliseringsopslagframes.
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3. Opslaan van cilindrisch (rond) 
opslagmateriaal
Bij de opslag van rollen, vaten en ander 
rond materiaal ontstaan puntbelastingen, 
ook als het opslagmateriaal op pallets 
wordt opgeslagen. Door de cilindrische 
vormen worden de belastingen uitslui-
tend centrisch en op punten overgedra-
gen, zoals in dit voorbeeld op de midden-
versteviging van de euro-pallet.

Vereiste maatregelen om dit te  
verhelpen:

Er moet na overleg met ons gebruik 
worden gemaakt van sterker gedimensi-
oneerde palletstellingdraagbalken. Een 
andere maatregel kan het gebruik van 
zogenaamde centreerhulpen, bijv. van 
hout, zijn. Met deze maatregels kunnen 
de puntbelastingen als vlakkenbelasting 
worden weggeleid. 
 

4. Opslag niet bij gecentreerd  
geplaatst magazijnmateriaal
Als de ladingsdragers niet gelijkmatig beladen worden, 
kan er een te eenzijdige belasting van de palletstelling-
draagbalken ontstaan. Het voorbeeld toont een ongun-
stige belading, hier wordt 80 - 90% van de vakbelasting 
door slechts een palletstellingdraagbalk gedragen – 
NIET TOEGESTAAN!

De lasten moeten door beide draagbalken gelijkmatig 
worden gedragen.

Vereiste maatregelen om dit te verhelpen:

Direct anders neerleggen, de belading op de pallet 
moet gelijkmatig verdeeld zijn.

NIET TOEGESTAAN!

NIET TOEGESTAAN!
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5. Sterk wisselende palletgewichten in een 
stellingvak
Als pallets met sterk afwijkende beladingsgewichten in 
een stellingsniveau worden opgeslagen, kan er eveneens 
een niet-gelijkmatige belasting van de palletstelling-
draagbalken ontstaan. In het voorbeeld rechts valt 50% 
van de vakbelasting in het midden op de palletstelling-
draagbalken.

Vereiste maatregelen om dit te verhelpen:

Indien mogelijk zoveel mogelijk pallets van gelijk ge-
wicht opslaan. Als dat niet mogelijk is, moeten zwaar 
beladen pallets niet in het midden, doch altijd aan de 
buitenzijde van het stellingvak worden opgeslagen. 
 

6. Verschillend beladen pallets
Als ladingsdragers ongelijkmatig worden beladen, 
ontstaan er niet alleen gepunte vakbelastingen maar 
bestaat ook het gevaar dat de lading kan gaan schuiven 
en afzonderlijke delen kunnen vallen.

Vereiste maatregelen om dit te verhelpen:

Ladingsdragers gelijkmatig beladen, kleine onderdelen 
en losse goederen op de pallets tegen vallen borgen.

Ongelijkmatige beladingen van de pallets kunnen het zwaartepunt van de last verschuiven.
LET OP: KANTELGEVAAR!

NIET TOEGESTAAN!

NIET TOEGESTAAN!
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Montage

Montage van de staanderframes

Dubbele verbinding
zonder afstandsstukken

Afstands-
stukken

Voetplaat

Enkelvoudige verbinding
met afstandsstukken

Horizontale schoren en diagonale 
schoren tussen het frameprofiel 
plaatsen en vastschroeven!

AANWIJZING (voor bedieningszijde):
Wij adviseren om de eerste diagonale knoop van het 
framevakwerk aan de bedieningszijde van de stel-
ling te plaatsen, zie afb. (geen vaste verplichting)

LET OP: Let bij het begin van de montage op de juiste positie van de venstergaten!

Horizontale 
schoor

Diagonaal-
schoor

Diagonaalschoor

Horizontale 
schoor

Diagonaalschoor

Frameprofiel

Neem voor de montage 
van de horizontale en 
diagonale schoren de 
tabel op pagina 13 in 
acht!

Montage van de voetplaten

Staanderframes

Staanderframes type S625-A18 / S635-B20 /
S645-B25

Staanderframes type S610-M18

Staanderframes

Voetplaat

1 x moer M8

Voetplaat

1 bout M8x95
2 bouten 
M8x25

2 bouten 
M8x25

1 bout M8x95

76 mm breed 100 mm breed

OPMERKING*
voor  
bedieningszijde

boven

onder

Bouten voor bevestiging vakwerk
M8x45 M8x70
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Tabel 1: Framemontage met horizontale en diagonale schoren

1 2 3 4

H
mm 1 2 3 4 B A C 

mm
F

mm
2000 l 3 2 2 4 0 100
2500 l 3 3 4 4 550 50
3000 l 4 3 4 5 450 50
3500 l 5 3 4 6 350 50
4000 l 6 3 4 7 250 50
4500 l 7 2 2 8 0 200
5000 l 8 2 2 9 0 100
5500 l 8 3 4 9 550 50
6000 l 9 3 4 10 450 50
6500 l 10 3 4 11 350 50
7000 l 11 3 4 12 250 50
7500 l 12 2 2 13 0 200
8000 l 13 2 2 14 0 100
8500 l 13 3 4 14 550 50
9000 l 14 3 4 15 450 50
9500 l 15 3 4 16 350 50
10000 l 16 3 4 17 250 50
10500 l 17 2 2 18 0 200
11000 l 18 2 2 19 0 100
11500 l 18 3 4 19 550 50
12000 l 19 3 4 20 450 50

D mm D/2 mm
1200 600

D mm D/2 mm
1400 700

H
mm 1 2 3 4 B A C 

mm
F

mm
2000 l 2 3 4 3 450 50
2500 l 3 3 4 4 250 50
3000 l 4 2 2 5 0 100
3500 l 4 3 4 5 550 50
4000 l 5 3 4 6 350 50
4500 l 6 2 2 7 0 200
5000 l 6 3 4 7 650 50
5500 l 7 3 4 8 450 50
6000 l 8 3 4 9 250 50
6500 l 9 2 2 10 0 100
7000 l 9 3 4 10 550 50
7500 l 10 3 4 11 350 50
8000 l 11 2 2 12 0 200
8500 l 11 3 4 12 650 50
9000 l 12 3 4 13 450 50
9500 l 13 3 4 14 250 50
10000 l 14 2 2 15 0 100
10500 l 14 3 4 15 550 50
11000 l 15 3 4 16 350 50
11500 l 16 2 2 17 0 200
12000 l 16 3 4 17 650 50

H

H

H

H

D D D D

D
/2

D
/2

D
/2

D
/2

F

C

C

F

F

F

B=100 mm B=100 mm B=100 mm B=100 mm

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B B

Type S610-M18 / S625-A18 Type S635-B20 / S645-B25

Dubbele verbinding Enkelvoudige verbinding

Lengtematen voor horizontale en diagonale schoren

Framediepte
Lengte

Horizontaal
Lengte

Diagonaal

800 mm 752 mm 973 mm

1.100 mm 1.052 mm 1.217 mm

Frame type S610-M18

Framediepte
Lengte

Horizontaal
Lengte

Diagonaal

800 mm 715 mm 945 mm

1.100 mm 1.015 mm 1.186 mm

Frame Type S625-A18

Framediepte
Lengte

Horizontaal
Lengte

Diagonaal

800 mm 667 mm 983 mm

1.100 mm 967 mm 1.204 mm

Frame type S635-B20 / S645-B25
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Basis- en uitbreidingsstelling - montage

Staanderframes
binnen

Staanderframes
buiten

Staanderframes
buiten

min. 500 mm

min. 
500 mm

Knikhoogte
zie pagina 15

Opgaven  
veldbelasting

min. 100 mm

Draagbalk

Voetplaat

Basisstelling

Aanbouwstelling

OPMERKING:  
Wij adviseren om de eerste diagonale  
knoop van het framevakwerk aan de bedienings-
zijde van de stelling te plaatsen, zie afb.  
(geen vaste verplichting)

LET OP: Let bij het begin van de montage goed op de juiste positie van de vensterperforatie!

boven

onder

Afstandhouders

tot 6.000 mm
2 stuks

6.001-9.000 mm
3 stuks

9.001-13.000 mm
4 stuks

Vereist aantal afstandhouders in de hoogteAfstandhouders maken van twee enkele stellin-
gen een dubbelstelling.

BELANGRIJK: De afstandsstukken moeten altijd 
aan de verbindingspunten van de schoren  
worden gemonteerd (zie afbeelding hieronder)!

Bedieningszijde  

van de stelling
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Belastingswaarden

Veldbelastingen palletstellingen, afhankelijk van het aantal draagbalkenniveaus

3 velden en meer
met min. 2 draagbalkparen = 100%

2 velden
met min. 2 draagbalkparen = 90%

1 veld
met min. 2 draagbalkparen = 80%

Z

K

Vermindering van de opgaven veldbelasting bij  
minder dan 3 stellingvelden naast elkaar!

K = vakhoogte/knikhoogte
Afstand van de bovenkant 
van de halvloer / een stelling-
vak tot de bovenkant van het  
volgende stellingvak. 

De vakhoogte/knikhoogte  
heeft directe invloed op  
de veldbelastingen van de 
stellingen.

De volgende veldbelastingsopgaven (100%) 
gelden voor 3 stellingvelden en meer naast 
elkaar met min. 2 draagbalkparen.

Lasten voor 1 of 2 velden nemen  
percentueel af in overeenstemming met de 
grafieken aan de linkerzijde.

Max. veldbelastingen voor frametype S610-M18

Vakhoogte
2 draagbalk- 

niveaus
3 draagbalk- 

niveaus
4 draagbalk- 

niveaus
5 draagbalk- 

niveaus
6 draagbalk- 

niveaus

1.000 mm 12.040 kg 11.650 kg 10.980 kg 10.815 kg 10.580 kg

1.300 mm 10.415 kg 9.750 kg 9.310 kg 9.110 kg 8.825 kg

1.500 mm 9.495 kg 8.650 kg 8.205 kg 8.020 kg 7.735 kg

2.000 mm 6.950 kg 6.180 kg 5.875 kg 5.630 kg 5.460 kg

2.500 mm 4.630 kg 4.380 kg 4.215 kg 4.065 kg 4.000 kg

Max. veldbelastingen voor frametype S625-A18

Vakhoogte
2 draagbalk- 

niveaus
3 draagbalk- 

niveaus
4 draagbalk- 

niveaus
5 draagbalk- 

niveaus
6 draagbalk- 

niveaus

1.000 mm 13.970 kg 13.485 kg 12.820 kg 12.490 kg 12.305 kg

1.300 mm 13.190 kg 12.500 kg 11.545 kg 11.095 kg 10.865 kg

1.500 mm 12.660 kg 11.810 kg 10.710 kg 10.135 kg 9.865 kg

2.000 mm 10.330 kg 9.800 kg 8.455 kg 7.955 kg 7.620 kg

2.500 mm 8.415 kg 7.135 kg 6.580 kg 6.185 kg 5.960 kg

Max. veldbelastingen voor frametype S635-B20

Vakhoogte
2 draagbalk- 

niveaus
3 draagbalk- 

niveaus
4 draagbalk- 

niveaus
5 draagbalk- 

niveaus
6 draagbalk- 

niveaus

1.000 mm 17.320 kg 17.065 kg 16.555 kg 15.475 kg 14.970 kg

1.300 mm 16.120 kg 15.640 kg 15.085 kg 13.630 kg 12.970 kg

1.500 mm 15.445 kg 15.005 kg 14.175 kg 12.505 kg 12.125 kg

2.000 mm 13.665 kg 12.875 kg 11.910 kg 9.525 kg 9.830 kg

2.500 mm 8.730 kg 8.085 kg 7.765 kg 7.760 kg 6.825 kg

Max. veldbelastingen voor frametype S645-B25

Vakhoogte
2 draagbalk- 

niveaus
3 draagbalk- 

niveaus
4 draagbalk- 

niveaus
5 draagbalk- 

niveaus
6 draagbalk- 

niveaus

1.000 mm 24.450 kg 24.235 kg 24.035 kg 23.210 kg 22.270 kg

1.300 mm 22.225 kg 21.925 kg 21.470 kg 19.635 kg 19.255 kg

1.500 mm 20.810 kg 20.430 kg 18.740 kg 18.450 kg 17.435 kg

2.000 mm 17.255 kg 16.835 kg 14.340 kg 14.030 kg 13.630 kg

2.500 mm 14.105 kg 12.105 kg 11.605 kg 11.070 kg 10.535 kg

K
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Opgave draagbalkbelasting

Draagbalkbelasting

Type draagbalk LNS-DUO Type draagbalk EGN-DUO

Lengte 
(mm)

Draagvermogen 
(kg/paar)

Draagbalktype

950 2440 LNS-DUO 80x50x1,5

1350 1995 LNS-DUO 80x50x1,5

1825 2035 LNS-DUO 100x50x1,5

1825 3075 LNS-DUO 100x50x1,5

2225 1695 LNS-DUO 100x50x1,5

2225 3050 LNS-DUO 120x50x1,5

2700 1840 LNS-DUO 100x50x1,5

2700 2580 LNS-DUO 110x50x1,5

3300 1960 LNS-DUO 110x50x1,5

2700 3250 EGN-DUO 120x50x1,5

2700 4450 EGN-DUO 150x50x1,5

3300 3100 EGN-DUO 135x50x1,5

3600 2505 EGN-DUO 120x50x1,5

3600 3415 EGN-DUO 150x50x1,5

3600 4235 EGN-DUO 165x50x1,8

3900 2810 EGN-DUO 140x50x1,5

3900 3935 EGN-DUO 165x50x1,8

Montage van de draagbalken

Draagbalkmontage: Steek de draagbalken met de 
klemmen in de steunprofielen en plaats de borgstiften 
erin.

Steek een platte schroevendraaier in de 
opening voor de borgstift van de 
draagbalkklem en til de draagbalk 
voorzichtig in de onderste eindpositie.

Geen hamer gebruiken voor het monteren van de 
draagbalken!
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Bodemverankering

Bodemverankering met pluggen is hier vereist. Gebruik voor palletstellingen voor iedere voetplaat 2 st. bodemankers 
M12x110 mm, artikelnr. 46699. 
De boringen worden door de voetplaten in de vloer gemaakt, de ankers erin gezet en met het aangegeven draaimoment aan-
gedraaid. De ankers moeten in het beton vastzitten.

De vereisten voor de vloerplaat vindt u op pagina 3, punt 10.

Let op de aanwijzingen voor de bodemverankering bij enkele stellingcombinaties en bij dubbelstellingcombina-
ties op pagina 18!

Bevestiging van elke voetplaat met 2x bodemankers, boor Ø 12 mm, boordiepte 120 mm

Rambeveiliging Postenbescherming (optioneel)

Rambeveiligingshoeken moeten altijd met de vloer worden 
verankerd! Minimale afstand tot de stellingstaander ca. 50 
mm. Iedere hoek moet met 4 schroefankers worden bevestigd!

L-vorm

L-vorm

U-vorm

U-vorm

Schroefanker  
gebruiken!

Ø 10 x 90 mm SW 15
Boor - Ø = 10 mm

Boordiepte = 100 mm

2 x

2 x

 4 x M10x25 
+ 4 x moeren M10
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Pluggenbevestigingsvoorschriften
Het aantal ankers is afhankelijk van statische opgaven, stellingtype, enkele of dubbele stelling en eventueel van specia-
le voorwaarden op de gebruiksplaats. In de normale situatie geldt altijd: 2 st. vloerankers per voetplaat.

Er kunnen echter op grond van statische voorwaarden bepaalde wijze van plugverbindingen worden voorgeschreven.

Als er sprake is van voorschriften voor plugverbindingen moeten de instructies absoluut worden opge-
volgd.

Afb. voorbeeld enkelvakscombinatie
2 st. ankers per voetplaat
Nummer in cirkel = aantal ankers

M12x110 mm artikelnr. 46699

M12x110 mm artikelnr. 46699

Afb. voorbeeld dubbelstellingcombinatie
2 st. ankers per voetplaat
Nummer in cirkel = aantal ankers

x = 2

2

2 2 2 2 2

22222

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22222

x = 2

2

De vereisten voor de vloerplaten zijn te vinden op pagina 3, punt 10.  
Neem bij afwijkingen contact op met SCHULTE Lagertechnik voor overleg.

De vereisten voor de vloerplaten zijn te vinden op pagina 3, punt 10.  
Neem bij afwijkingen contact op met SCHULTE Lagertechnik voor overleg.
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Rambeveiligingswand / bodemverankering

Rambeveiligingswand 
voor enkele stelling

Rambeveiligingswand
voor dubbelstelling

4x schroefanker Ø 10 mm

                  SW 15
Kunststof stoppen

4x schroefanker  
Ø 10 mm x 90 mm

4x schroefanker  
Ø 10 mm x 90 mm

SW 15

4x

2x

2 x M10 2 x M10

Staanderbeugel

2 x M10

2 x M10

1x SK

2 x M10

Bij dubbelstellingen:
De staanderbeugels in het 
midden moeten bij de mon-
tage aan het wandprofiel 
van de rambeveiliging wor-
den vastgeschroefd!  
Staanderbeugels vastzetten 
met pluggen en stoppen 
insteken.

Alle rambeveiligingen  
en staanderbeugels met 
schroefankers vastzetten.
Schroefanker Ø 10 x 90 mm 
SW 15 artikelnr. 16557
Boor - Ø = 10 mm
Boordiepte = 100 mm



20

Montage

Palletstellingen

M
o

n
tag

e

Doorschuifbeveiliging (DSS) voor enkele en dubbele stellingen

De DSS-consoles* aan de stellingra-
mes haken en elk 1 x zijdelings vast-
schroeven aan het stellingframe (uit-
neembeveiliging). 

C-profiel in de openingen van de 
DSS-consoles haken en samen met de 
hoeken vastschroeven.

* DSS-console = doorschuifbeveiligingsconsole
** Pü = palletvooruitspringing

Hoeveel-
heid

Artikelnr. Markering

Doorschuifbeveiliging

1 Profiel C50/15/D8.5 mm

1 16734-N 2-haaks DSS-console rechts

1 16739-N 2-haaks DSS-console links

2 16287-N Hoek

2 19896 Bouten M8x20 DIN933 8.8

4 16515 Zeskantmoeren M8 met vergrendeling

2 16230 Bouten M8x20 DIN603 8.8

Hoek

Hoek

C-profiel

DSS-console
Links

frame

Zekeringsbout
M8x20 en moer

Zekeringsbout
M8x20 en moer

C-profiel

Palletstellingdraagbalk

Stellingframe

DSS-console
Links

DSS-console
rechts

Halfronde bout
M8x20 en moer

Halfronde bout
M8x20 en moer

C-profiel

C-profiel in de openingen van de  
DSS-consoles haken en samen met de 
hoeken vastschroeven.

Doorschuifbeveiliging (DSS) voor enkele stellingen

Doorschuifbeveiliging (DSS) voor dubbelstellingen
Vooruitspringing Pü** = 75 mm

Vooruitspringing Pü** = 50 mm
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Montage gaasachterwand

Het eerste gaaselement wordt met 4 afstandhou-
ders gemonteerd. De boorgaten op het element 
geven de positie van de afstandshouders aan.

Overige roosterelementen (aanbouwelementen) 
worden direct aan elkaar en met de bestaande 
afstandshouder vastgeschroefd (zie afbeelding 
hieronder).

De draadroosterachterwanden van de Aanbouwstelling worden samen aan EEN afstandshouder vastgeschroefd!

Staanderframes

Afstandshouder

G
aa

sa
ch

te
rw

an
d

Staanderframes

2 x bouten
M8x20 DIN 933

2 x bouten
M8x20 DIN 933

2 x flensmoeren
M8 DIN 6923

2 x flensmoeren
M8 DIN 6923

Afstandshouder

Onderlegschijf
Spatschijf

8,4 x 25 x 1,5  
DIN 522

Gaasachterwand

Staanderframes Staanderframes Staanderframes

Afstandshouder AfstandshouderAfstandshouder

Gaasachterwand Gaasachterwand Gaasachterwand

Draadroosterachterwanden

Afstandshouder

A
fs

ta
n

d
sh

o
u

d
er

De frames worden
direct aan elkaar 
vastgeschroefd!

Alle roosterelementen 
moeten aan elkaar  
worden vastgeschroefd!

Bout
M8x20 DIN 933

Bout
M8x20 DIN 933
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Spaanplaten

Stalen panelen Oplegdragers voor gaascontainers

De elementen worden 
met de vlakkopbouten 
vastgeschroefd en tussen 
de draagbalken geplaatst.

Spaanplaten

Draagbalk

Z-plaat

Z-plaat

Z-plaat

Draagbalk

Draagbalk-
breedte

Aantal
Platen

Aantal
Z-platen

1.825 mm 1 4

2.225 mm 1 4

2.700 mm 1 4

3.600 mm 2 8

Draagbalk-
breedte

Aantal
Stalen panelen

300 mm

Aantal
Stalen panelen

325 mm

1.825 mm 5 1

2.225 mm 2 5

2.700 mm 9 -

3.600 mm 12 -

Aantal Z-platen en bladen

Aantal en afmetingen van de stalen 

Stalen panelen
300/325 mm breed

Afb. breedte 1.825 tot 2.700 mm Afb. breedte 3.600 mm

Spaanplaten

Spaanplaten

Spaanplaten

Bouten M8x20
+ moeren M8
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Roosterlegborden

TT
LL

L 1L 1

TT

Roosterlegborden geplaatst

Belastingssopgaven
Roosters vlak op draagbalk inliggend Roosters opliggend

Framediepte 800 mm

L mm
Draagbalk-

lengte

vakbelas-
ting (kg)

Aantal  
roosters

950 760 1
1350 1080 1
1825 1460 2
2225 1780 2
2700 2160 3
3300 2640 3
3600 2880 4
3900 3120 3

Framediepte 800 mm

L mm
Draagbalk-

lengte

vakbelas-
ting (kg)

Aantal  
roosters

950 760 1
1350 1080 1
1825 1460 2
2225 1780 2
2700 2160 3
3300 2640 3
3600 2880 4
3900 3120 3

Framediepte 1.100 mm

vakbelasting 
(kg)

Aantal  
roosters

1000 1
1400 1
2000 2
2400 2
3000 3
3600 3
3960 4
4200 3

Framediepte 1.100 mm

vakbelasting 
(kg)

Aantal  
roosters

1000 1
1400 1
2000 2
2400 2
3000 3
3600 3
3960 4
4200 3
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Oplegdragers

Alternatief met 90° 
geplaatste eindlussen voor 
het centreren van de spaan-
platen vloeren in de dieptes

* Lengtes vanaf 3.300 mm in tweedelige uitvoering

n = 2
(p. paar)

D = 800 mm 1.352 kg

D = 1.100 mm 946 kg

n = 1

D = 800 mm 900 kg

D = 1.100 mm 500 kg

Oplegdragers voor dwarsopslag
kort

Oplegdragers verzonken
om spaanplaten van 38 mm dik bij elkaar tussen de 
draagbalken te leggen

Aantal oplegdragers per draagbalklengte

Draagbalkbreedte 50 mm

Framediepte 
(mm)

Draagbalk-
lengte  
(mm)

Aantal opleg-
dragers per 
draagbalk-

lengte

800 950 2
800 1.350 3
800 1.825 3
800 2.225 3
800 2.700 4
800 3.300* 5
800 3.600* 6
800 3.900* 6

1.100 950 2
1.100 1.350 3
1.100 1.825 3
1.100 2.225 3
1.100 2.700 4
1.100 3.300* 5
1.100 3.600* 6
1.100 3.900* 6

Inbouwpositie van 
de oplegdragers

L1 L2 L3

200 550 -
150 525 525
160 750 750
250 860 865
255 730 730
250 700 700
250 650 250
250 725 250

200 550 -
150 525 525
160 750 750
250 860 865
255 730 730
250 700 700
250 650 250
250 725 250

M
o

n
tag

e

L2 L2

Draagbalklengte 3.600 en 3.900

tweedelig

L2 L2L3L3L1 L1

L1 L1L2 L3

Draagbalklengte 950 - 2.225

eendelig

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3L3

Draagbalklengte 2.700 

Draagbalklengte 3.300

eendelig

tweedelig
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Vast te schroeven eindstaanderverhoging

2 bouten M8 x 25 en 
flensmoer M8 per 
steunprofiel

3 bouten M8 x 25 en 
flensmoer M8 per 

steunprofiel

4 bouten M8 x 25 en flensmoer M8 
voor eindstaanderverhoging

Vast te schroeven eindstaanderverhoging

Montage op palletstellingstaander

M
o

n
ta

g
e
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Stapelelementen

Montage stapelelementen (tweedelig)

Type S610-M18

M8x20

14 x M8 x 20

14 x M8 x 20

4 x M10 x 25

4 x M10 x 25

M10x25



27

Palletstellingen
Montage

26

Stapelelementen
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Type S625-A18

Type S635-B20 / S645-B25

Montage stapelelementen (tweedelig)

Per stellingstaander
2 stuks halfschalen

Schroefverbindingen
voorzijde

Montage van de verbindingsschalen

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x25
+ U-schijf

M8x25
+ U-schijf

M8x25
+ U-schijf

M8x25
+ U-schijf

M8x25
+ U-schijf

M8x25
+ U-schijf

M8x20

M8x20

Schroefverbindingen
achterzijde
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Palletstellingen

Stapelelementen

Montage framevakwerk

Diagonaal-
schoor

Minimale draagbalkafstanden
in stapelzone

In deze zone is plaatsen 
van draagbalken niet 
mogelijk.

Stapelelement

m
in

. 6
50

37
5

27
5

33
0 19

5
21

040
5
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Bokstelling
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Bokstelling: Palletstelling met een draagbalkniveau

Palletstellingsysteem met een draagbalkni-
veau, bijv. voor het opslaan van Big Packs of  
IBC Container (tanks).

Basisstelling
Aanbouwstelling

Elke voetplaat
2 vloerankers!

Bodemverankering met pluggen is hier vereist. Gebruik voor palletstellingen voor 
iedere voetplaat 2 bodemankers M12x110 mm artikelnr. 46699. De boringen worden 
door de voetplaten in de vloer gemaakt, de ankers erin gezet en met het aangege-
ven draaimoment aangedraaid. De ankers moeten in het beton vastzitten.

Boor Ø 12 mm Boordiepte 120 mm

De vereisten voor de vloerplaten zijn te vinden op pagina 3, punt 10.  
Neem bij afwijkingen contact op met SCHULTE Lagertechnik voor overleg.

N1

N1

N2

N2

N1

N1

N1

N2

N2

N2

Framemontage conform pagina 12 en 13!

boven

onder
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Montage borgstiften

Bokstelling / belastingssopgaven / keuzereeksen

Belangrijk: de meegeleverde
BORGSTIFTEN insteken!

Framediepte 
(mm)

Hoogte  
opslagniveau 

mm

Framehoogte 
(mm)

Frametype
Draagbalk-
lengte (mm)

Aantal  
pallets

Draagbalktype
Palletge-

wicht  
kg

Belasting  
draagbalkni-

veau kg

800
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120x50x1,5 500 1500

EGN 150x50x1,5
800 2400

1000 3000

1100
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100x50x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120x50x1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120x50x1,5 500 1500

EGN 150x50x1,5
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3300 3

EGN 150x50x1,5 500 1500

EGN 165x50x1,8
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3600 4 EGN 165x50x1,8 500 2000
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3-staanderframes
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Palletstelling: 3-staanderframes

Montage 3-staanderframes 

3-staanderframes zijn een constructievariant van palletstellingstructuren die 
bij geringere belastingen van speciale of grote pallet-opslagen deels een 
voordelig alternatief kunnen zijn voor de conventionele stelllingstructuren.

Belastingswaarden op aanvraag.

Belangrijke opmerking:
Toegestane veld- en draagbalk-
belastingen stijgen bij deze 
bouwwijze niet!

De middelste draagbalkdrager 
moet altijd statisch ter plekke 
worden gecontroleerd. Anders 
kunnen er ongewenste overbe-
lastingen ontstaan.
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Montage profielmagazijnstelling

De staanderframes worden om transporttechnische rede-
nen gedemonteerd geleverd.

Monteer de stelling volgens deze handleiding.

Hang de draagbalken erin en plaats de borgstiften.

Steek dan de verdeelarmen op de draagbalken en schroef 
ze vast.

De staanderframes moeten met bodemankers aan de vloerplaat worden vastgezet om kantelen te voorkomen.
Per voetplaat met 2 bodemankers.

Draagbalkplaatsing: voorzijde 3 draagbalken, achterzijde 2 draagbalken

Verdeelarmen

Zijdelings optredende belasting  
max. 25 kg!

Max. horizontale belasting
per veld Q = 200 kg!

Draagbalk

Staanderframes  
met vakwerk

A=voetplaat 
10° schuin

Voetplaat 
Standaard

Achterzijde
2 x draagbalken

Voorzijde
3 x draagbalken
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Profielmagazijnstelling
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gMontage staanderframes

Voetplaat standaard
Schroefverbinding:
2 x bout M8x25 DIN 933
2 x flensmoer M8 DIN 6923

Voetplaten

In elkaar zetten van het staanderframe Afmetingen van het staanderframe

Vakwerk

A=voetplaat 10° schuin
Schroefverbinding:
2 x bout M8x50 DIN 933
2 x flensmoer M8 DIN 6923

Vastschroeven van horizontalen en diagonalen (vakwerk), 
zie pag. 7 van deze handleiding.

257

609

692

838

863

664
C

C D B A

D

B

A

A

A

B
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Montage borgstiften

Montage verdeelarm

Bodemverankering met pluggen

Verdeelarm, kunststof stoppen 40x30 insteken.
Schroefverbinding:
1 x bout M8x70 DIN 931
1 x flensmoer M8 DIN 6923

Voetplaat standaard A-voetplaat
10° schuin

Bodemverankering
elke voetplaat
2 x vloeranker M12 (artikelnr. 46699)

Bodemverankering
elke voetplaat
2 x vloeranker M12 (artikelnr. 46699)

Verdeelarm op draagbalk steken
en vastschroeven

De vereisten voor de vloerplaten zijn te vinden op pagina 3, punt 10.  
Neem bij afwijkingen contact op met SCHULTE Lagertechnik voor overleg.
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Kabelhaspelstellingen
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enKabelhaspelstellingsystemen

SchrägRoll-systeem
voor lichte tot middelzware kabelhaspels 

De uitvoering SchrägRoll is een lichter en handmatig te 
bedienen afwikkelmagazijnsysteem met een eenzijdige hel-
lingshoek van 10°.

Deze stelling kan vrijstaand worden gemonteerd om lichte 
tot middelzware kabelhaspels tot een haspelgewicht van 500 
kg af te wikkelen.

Met dit systeem zijn veldbelastingen tot 2.250 kg mogelijk.

Het systeem is ongeremd en niet geschikt voor machinaal 
afwikkelen.

BlockRoll-systeem
voor middelzware tot zware kabelhaspels 

Het BlockRoll-stellingsysteem is geschikt om middelzware tot 
zware kabelhaspels tot een haspelgewicht van 2.000 kg op te 
slaan. Bij deze variant worden de stellingstaanders evenwij-
dig gemonteerd.

Dit stellingsysteem kan worden geleverd in de uitvoering 
BlockRoll type HB met geremde haspelasopnamen met ver-
wisselbare rembekleding.

Met dit systeem zijn veldbelastingen tot 6.000 kg mogelijk.

De uitvoering HB is geschikt voor het gebruik van machinaal 
aangedreven af- en opwikkelmachines.

Voor uitgebreidere technische 
informatie verwijzen wij u naar 
onze montage- en bedienings-
handleiding artikelnr. 13075
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De maximaal toegestane grensafwijkingen na montage bij de niet-beladen stelling moeten zo zijn als 
wordt aangegeven in tabel 2 en 3 en afbeelding 9.
ANMERKUNG: De montagegrensafwijkingen gelden ook als de stelling gedemonteerd en opnieuw 
gemonteerd wordt.

Tabel 2 — Grensafwijkingen, gemeten in horizontale richting

Grenswaarden voor de horizontale grensafwijkingen in het XZ-niveau
mm

Meetvoorschrift en beschrijving van de grensafwijking
Montage grensafwijkingen 

voor stellingklasse 400

∂A
Afwijking van de nominale afmeting voor de effectieve toegangsbreedte tus-
sen twee staanders in een willekeurige dragerhoogte

±3

∂At

Afwijking van de nominale afmeting voor de totale lengte van de stelling, 
cumulatief voor het aantal „n‘ van de velden, gemeten ongeveer op vloer-
hoogte

± 3n

∂B0

Afwijking van de nominale afmeting van de stellingvoorzijde met betrekking 
tot de betreffende "Referentielijn van het stellingsysteem Z“, gemeten onge-
veer op vloerhoogte

±10

BF
Onjuiste uitlijning van tegenover elkaar liggende stellingstaanders dwars op 
het frame

±20

Cx Afwijking van het frame vanuit verticale in X-richting ± H/350

Cz Afwijking van het frame uit het lood in Z-richting ± H/350

∂D
Afwijking van de nominale afmeting voor de stellingdiepten (enkelvoudig 
frame)

±6

∂E
Afwijking van de nominale afmeting voor de gangbreedte ongeveer op 
bodemhoogte

±15

∂F
Afwijking van de nominale afmeting voor de rechtheid van de gang, gemeten 
ongeveerd op vloerhoogte met betrekking tot de "Referentielijn X van het 
gangensysteem"

±15

Gz Rechtheid van de dragers in Z-richting ±4/400
De grootste van de volgende 
grensafwijkingwaarden geldt:

Jx Rechtheid van de staanders in de X-richting tussen dragers die in een ± 3 of

afstand HB van elkaar zijn geplaatst ± HB/400

Jz Aanvangskromming van een staanderframe in Z-richting ±H/500

Tw Dragerverdraaiing in het veldmidden 1° per m

Tabel 3 — Grensafwijkingen, gemeten in verticale richting

Grenswaarden voor de verticale grensafwijkingen in Y-richting
mm

Meetvoorschrift en beschrijving van de grensafwijking
Montagegrensafwijkingen 

voor stellingklasse 400
De grootste van de volgende 
grensafwijkingwaarden geldt:

Gy Rechtheid van de dragers in Y-richting ± 3 of + A/500

∂H1A Afwijking van de bovenzijde van het onderste dragerniveau ten opzichte van 
de voetplaat

±10

∂H1 Afwijking van de bovenzijde van het dragerniveau H1 ten opzichte van het 
voetplatenniveau

± 5 of H1/500

Hy Afwijking van de hoogten van de pallet-opnamelocaties tussen de voorste en 
achterste dragers in een vak

±10

OPMERKING Bij opname van de stellingmaten worden in het algemeen de grensafwijkingen en de vrije ruimtes van de 
stellingconstructie gemeten, alvorens de stelling wordt beladen. De in deze Europese norm aangegeven grensafwijkin-

gen zijn mogelijk niet toe te passen op beladen stellingen.
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Montagegrensafwijkingen
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20De stellingmaten kunnen aangevuld woren indien individuele overeenkomsten dit vereisen (zie Bijlage C).

Legenda

A effectieve toegangsbreedte tussen twee staanders

B0 Afstand tussen referentielijn van het stellingsysteem Z en de stellingvoorzijde

BF Onjuiste uitlijning van tegenover elkaar liggende stellingstaanders dwars op het frame

Cz, Cx Afwijking van het frame vanuit verticale in Z- resp. X-richting

D Stellingdiepte (enkelvoudig frame)

E Gangbreedte

F Afstand tussen referentielijn X van het gangsysteem en de voorzijde van de stellingsteun

GzGy Rechtheid van de drager in Z- resp. Y-richting

H Hoogte van de bovenzijde van het voetplatenniveau ten opzichte van de bovenzijde van de stellingstaanders

HB Hoogte van de bovenzijde van het platenniveau tot het eerstvolgende hogere platenniveau

Hy Afwijking van de hoogten van de pallet-opnamelocaties tussen de voorste en achterste dragers in een vak

H1A Hoogte van de bovenzijde van het onderste dragerniveau tot de bovenzijde van het voetplatenniveau

H1 Hoogte van de bovenzijde van het voetplatenniveau tot enig ander platenniveau

Jz Rechtheid van de staanders in X-richting tussen naast elkaar liggende dragers

Jz Aanvangskromming van een staanderframe in Z-richting

L Afstand van het midden tot midden van de stellingstaanders

Afbeelding 9 — Horizontale en verticale grensafwijkingen
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ALGEMEEN: De maximaal toegestane grensafwijkingen voor niet-beladen stellingen na montage van de 
installatie moeten overeenkomen met tabel 7 en tabel 8 alsmede met afbeelding 18.

OPMERKING. De montagegrensafwijkingen, vervormingen en vrije ruimtes gelden ook als de stelling 
gedemonteerd wordt en weer opnieuw gemonteerd.

Tabel 7 — Grensafwijkingen, gemeten in horizontale richting

Horizontale grensafwijkingen voor de X-niveaus
mm

Meetvoorschrift en beschrijving van de grensafwijking
Montagegrensafwijkingen 

voor stellingklasse 300

∂A Afwijking van de nominale afmeting voor de effectieve toegangsbreedte tus-
sen twee staanders in een willekeurige dragerhoogte

±3

∂At Afwijking van de nominale afmeting voor de totale lengte van de stelling, 
cumulatief voor het aantal „n“ van de velden, zo dicht mogelijk op de voet-
plaat gemeten

± 3n

De grootste van de volgende 
waarden geldt

B Onjuiste uitlijning van de staanders in de gangpadovergangsrichting, cumu-
latief voor het aantal „n“ van de velden, gemeten ongeveer op vloerhoogte.
Voor klasse 300A geldt dit alleen voor de gangstaanders.
Voor klasse 300B geldt dit voor de gangstaanders en de achterste staanders.

±10
of
voor klasse 300A: ±1,0n
voor klasse 300B: ± 0,5n

∂B0 Afwijking van de nominale afmeting van de stellingvoorzijde bij het einde 
van het overdrachtstation, met betrekking tot de betreffende "Referentielijn 
van het stellingsysteem Z“, gemeten ongeveer op vloerhoogte

±10

Cx Afwijking van het frame vanuit verticale in X-richting ± H/500

Cz Afwijking van het frame uit het lood in Z-richting zonder vaste slag: +H/500
met vaste slag: ±H/750a

∂D Afwijking van de nominale afmeting voor de stellingdiepte (enkelvoudige of 
dubbele frames)

Enkelvoudige frames: ± 3
Dubbele frames: ± 6

∂E Afwijking van de nominale afmeting voor de gangbreedte ongeveer op 
bodemhoogte

±5

∂E1 Afwijking van de nominale afmeting voor de breedte tussen de geleiders +5
0

∂E2 Afwijking tussen de staanders aan een zijde van de geleider ±5

∂F Afwijking van de nominale afmeting voor de rechtheid van de gang, geme-
ten ongeveer op vloerhoogte met betrekking tot de "Referentielijn van het 
gangsysteem X" of in overeenstemming met de bepalingen van de leveran-
cier van de vorkheftruck

±10

F1 Afwijking tussen naast elkaar liggende staanders. gemeten in vloerhoogte in 
Z-richting

±5

Gz Rechtheid van de dragers in Z-richting ±.4/400

De grootste van de volgende 
waarden geldt

Jx Rechtheid van de staanders in X-richting tussen dragers die op een afstand 
HB van elkaar zijn geplaatst

±3 of ÄB/750

Jz Aanvangskromming van een staanderframe in Z-richting ± H/500

∂M rensafwijking voor de bovenste geleider Wordt door de specificatie-op-
steller of door de fabrikant van 
de vorkheftruck vastgelegd.

Tw Dragerverdraaiing in het veldmidden 1° per m

a H/500 is eveneens toegestaan, op voorwaarde dat de reikwijdte van de palletloopvlaken of -blokken boven de dra-
ger 75 mm of meer bedraagt en de loopvlakken of blokken door dragers ondersteund worden.
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20Tabel 8 — Grensafwijkingen, gemeten in verticale richting

Verticale grensafwijkingen in Y-richting
mm

Meetvoorschrift en beschrijving van de grensafwijking
Montagegrensafwijkingen voor 

stellingklasse 300

De grootste van de volgende 
waarden geldt:

Gy Rechtheid van de dragers in Y-richting ± 3 of ±A/500

∂H1 Afwijking van de bovenkanthoogte van willekeurige drager ten opzichte 
van de onderste dragerhoogte

300A: ± 5 of ± H1/500
300B: ± 3 of ± H1/1 000

∂H1A Afwijking van de bovenkant van de onderste drager bij elke steun tegen-
over de vloerhoogte

±7

∂H3 Grensafwijking voor de bovenste geleider, indien aanwezig Indien aanwezig, vastgelegd 
door leverancier of door de 
fabrikant van de vorkheftruck

Hy Afwijkingen van de opnamehoogtes van de magazijnproducten tussen de 
voorste en achterste dragers in een vak

±10

OPMERKING 1 Een opname van de stellingmaat voor het meten van de montage-grensafwijkingen kan worden uitgevoerd 
voor de belading van de stellling. De in deze Europese norm aangegeven grensafwijkingen zijn mogelijk niet toe te passen 
op beladen stellingen. De stellingmaten worden opgenomen indien afzonderlijke overeenkomsten dit vereisen (zie Bijlage 
C).

OPMERKING 2 De in dit document aangegeven afzonderlijke vrije ruimtes zijn minimumwaarden. De planner is verant-
woordelijk voor de bepaling van de vrije ruimtes van het totale systeem onder gebruikmaking van de in dit document aan-
gegeven vrije ruimtes en grensafwijkingen. Indien er grote vrije ruimtes nodig zijn, dienen deze door de leverancier van de 
vorkheftruck of door de planner te worden vastgelegd (zie Bijlage F).

OPMERKING 3 De planner dient te bepalen of het noodzakelijk is om rekening te houden met alle voor het ongunstigste 
geval geldende grensafwijkingswaarden of dat het op technische of economische gronden mogelijk is om af te wijken van 
de in dit document aangegeven getallen, voor zover de functionaliteit van het hele systeem kan worden gegarandeerd 
(zie Bijlage G).
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Palletstellingen

Legenda

A effectieve toegangsbreedte tussen twee staanders

B0 Afstand tussen referentielijn van het stellingsysteem Z en de stellingvoorzijde

B1, B2 Onjuiste uitlijning van de staanders in de gangpadovergangsrichting in de velden 1 resp. 2

Cz, Cx Afwijking van het frame vanuit verticale in Z- resp. X-richting

D Stellingdiepte (enkelvoudig frame)

E Gangbreedte

E1 Afstand tussen geleiders

E2 Afstand tussen geleider en voorzijde van de stellingsteun

F Afstand tussen referentielijn X van het gangsysteem en de voorzijde van de stellingsteun

F1 Afwijking tussen naast elkaar liggende staanders, gemeten in vloerhoogte in Z-richting

Gz ,Gy Rechtheid van de drager in Z- resp. Y-richting

H Hoogte van de bovenzijde van het voetplatenniveau ten opzichte van de bovenzijde van de stellingstaanders

HB Hoogte van de bovenzijde van het platenniveau tot het eerstvolgende hogere platenniveau

Hy Afwijking van de hoogten van de pallet-opnamelocaties tussen de voorste en achterste dragers in een vak

H1A Hoogte van de bovenzijde van het onderste dragerniveau tot de bovenzijde van het voetplatenniveau

H1 Hoogte van de bovenzijde van het voetplatenniveau tot enig ander platenniveau

Jx Rechtheid van de staanders in X-richting tussen naast elkaar liggende dragers

Jz Aanvangskromming van een staanderframe in Z-richting

L Afstand van het midden tot midden van de stellingstaanders

M Afstand van de voorzijde van de stellingsteun tot de bovenkant van de geleider

Afbeelding 18 — Grensafwijkingen in horizontale en verticale richting
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