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Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za izdelek podjetja SCHULTE Lagertechnik.

Naši paletni regalni sistemi ustrezajo zahtevam oblikovanja, izračuna, pregleda, preskušanja in  
proizvodnih sistemov v skladu z evropsko zakonodajo za: Fiksne regalne sisteme iz jekla
– Nastavljivi paletni regali
– Podlage za statični izračun; nemška izdaja DIN EN 15512:2009.

S tem standardom izpolnjujemo tudi nacionalna odstopanja (DE).

Obvezno upoštevajte navodila za montažo in uporabo. V skladu z zakonskimi predpisi ste kot upravljavec siste-
ma dolžni na vidno mesto na regale pritrditi priložene tipske ploščice in table z oznakami o obtežbi ter ta navo-
dila za montažo in uporabo!

Navedena nosilnost okvira velja za podano uklonsko dolžino. Če se spremeni višina za obešanje nosilcev 
(uklonska dolžina), veljajo preglednice v teh navodilih.

Garancija in zahtevki iz naslova garancije so veljavni le, če so regali ustrezno sestavljeni v skladu z navodili za 
montažo.

Vaša ekipa SCHULTE Lagertechnik

Vsebina

Navodila za montažo in varnostni predpisi stran 3

– Predpisi za montažo, uporabo in preglede regalov 3

Varnost in uporaba  strani 4–10

– Predpisi in zaščitni ukrepi 4–5
– Navpična postavitev 6
– Upogibanje nosilcev 6
– Sidranje v tla 6
– Skladiščenje in razmik med paletami 7
–  Polnjenje regalov/neenakomerno porazdeljena obtežba 8–11 

Navodila za uporabo DIN EN 15636

Montaža paletnih regalov strani 12–28

– Montaža okvirja stojala in podnožij 12
– Montaža vodoravnih in diagonalnih opornikov 13
– Montaža osnovnega in prigradnega regala 14
– Montaža distančnika 14
– Podatki o obtežitvi okvira stojala/obtežbah segmentov 15
– Montaža nosilcev 16
– Sidranje v tla  17
– Montaža odbojne zaščite in zaščite stebrov 17
– Sidranje v tla okvira paletnega regala 18
– Montaža odbojnih zaščitnih sten 19
– Montaža zaščite pred padcem 20
– Montaža zadnje stene iz mreže 21
– Montaža ivernih plošč, jeklenih panelov, nosilnih okvirov mrežnih škatel 22
– Montaža polic iz mrežne rešetke 23
– Montaža globinskih nosilcev 24
– Montaža povišanja končnega stojala 25
– Montaža podaljševalnih elementov 26–28

Posebni regali strani 29–35

– Montaža visokega regala 29–30
– Montaža okvira s tremi stojali 31
– Montaža profilnih regalov 32–34
– Regali za kabelske bobne 35

– Stvarno kazalo 41

Pomembno opozorilo:
POZOR: Ob začetku montaže bodite pozorni 
na pravilen položaj lukenj okna!
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Varnost in uporaba

 SPLOŠNI NAPOTKI
Napotki o zakonskih predpisih v teh navodilih za montažo in uporabo veljajo 
samo za Nemčijo.

Za montažo v evropskih ali mednarodnih državah ali območjih veljajo lokalni 
zakonski predpisi ali pogoji. Za več informacij se obrnite na krajevne pristoj-
ne organe.

Navodila za montažo so pripravljena z veliko mero skrbnosti. Kljub vsemu, 
napak ni mogoče izključiti. Iz tega razloga ne moremo prevzeti pravne ali 
kakršne koli druge odgovornosti za manjkajoče ali napačne podatke in njiho-
ve posledice.  

Navodila za montažo lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. Pravice 
za razmnoževanje tega dokumenta ima izključno proizvajalec. 

Upoštevati je treba naslednje standarde in direktive: DGUV (nemško zakon-
sko nezgodno zavarovanje) 108-007

Pred začetkom montaže preberite ta navodila za montažo in upošte-
vajte napotke, ki jih vsebujejo.
Preden sestavite regalni sistem obvezno preberite informacije in opombe v 
teh navodilih. Pri sestavljanju in poznejši uporabi natančno upoštevajte 
podatke v teh navodilih in navodila v naročniški dokumentaciji. V naspro-
tnem primeru se obrnite na podjetje Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG.

Odgovornost in garancija
Za vsakršne telesne poškodbe in materialno škodo, ki bi nastali kot posledica 
nenamenske uporabe, ni odgovoren proizvajalec, temveč upravljavec regal-
nega sistema.

Sestavne dele polic, ki smo jih dobavili, smete uporabljati samo za predvidene 
namene. Na splošno veljajo naši »Splošni pogoji poslovanja«. Garancija in 
zahtevki v primeru telesnih poškodb in materialne škode so izključeni, kadar 
so ti posledica nepravilne uporabe, demontaže ali montaže, popravil ali zuna-
njih vplivov. Vse informacije v teh navodilih veljajo samo za police za postavi-
tev v notranjih prostorih. V nasprotnem primeru se posvetujte z nami.

IZVAJANJE MONTAŽE
Montažo mora izvesti usposobljeno osebje (vsaj dve osebi) z ustreznim orod-
jem. Med sestavljanjem sestavnih delov ne uporabljajte čezmerne sile. Monta-
žo izvedite v skladu s spodnjimi navodili. Izjeme so dopustne le, če je v posa-
mičnem primeru drugačna montaža zahtevana v naši spremni dokumentaciji. 
Neskladja je treba uskladiti s strokovnim osebjem.

Upoštevajte veljavne predpise poklicnega združenja. Glejte DGUV (nemško 
zakonsko nezgodno zavarovanje) 108-007.

Dovoljenih obtežitev regalov ne smete prekoračiti. Za podatke o obtežitvi 
glejte spremno dokumentacijo. Podatki veljajo za enakomerno porazdeljeno 
statično obtežbo. Za obtežbo segmentov glejte preglednice (glejte tehnično 
prilogo).

 PREDPISI ZA MONTAŽO
1. Pogoj
Regalna vrsta je sestavljena iz najmanj 3 segmentov drug ob drugem. Vsak 
segment je opremljen z najmanj 2 paroma nosilcev. Višine predelkov so na 
vseh ravneh približno enake (odstopanje višine zgornjega predelka v primer-
javi z višino spodnjega predelka največ +/-10 %). Če regalna vrsta ne izpolnju-
je tega pogoja, so vrednosti obtežitve nižje, glejte stran 15.

2. Nosilnost okvira
Nosilnost okvira je odvisna od uklonske dolžine (razdalja od tal do prvega 
nosilca, glejte stran 14), tipa stojala in tipa nosilca. Za podatke o obtežitvi 
glejte stran 15. Dodatne vrednosti na zahtevo.

3. Tip nosilca
Standardno se uporabljajo škatlasti votli profili (glejte stran 16). Drugi tipi 
nosilcev na zahtevo. 

4. Zaščita pred padcem skladiščenega blaga
V skladu z določili DGUV 108-007 morajo biti strani, ki niso namenjene nakla-
danju in razkladanju, zavarovane pred padajočimi nakladalnimi enotami. V 
primeru skladiščenja palet morajo biti varovala pred padajočimi skladiščnimi 
enotami na zgornjih policah najmanj 500 mm više od najvišje ravni skladišče-
nja.

5. Prehodi
Vozne poti med regali morajo biti široke najmanj 1.250 mm, stranski hodniki 
pa najmanj 750 mm. Varnostna razdalja do transportnih sredstev mora biti na 
vsaki strani najmanj 500 mm.
Prehodi oz. hodniki, npr. za viličarje, morajo biti zavarovani pred padajočim 
tovorom (npr. z iverno ploščo, nameščeno na nosilcu). Svetla višina mora zna-
šati najmanj 250 mm nad višino vozila, vendar ne sme biti manjša od 2.000 
mm.

6. Zaščita pred trkom
Za zaščito vogalov in prehodov je v skladu z določili DGUV 108-007 predpisa-
na rumeno-črno označena zaščita pred trkom, visoka najmanj 400 mm.

7. Navzkrižno skladiščenje palet
Navzkrižno zlaganje brez globinskih nosilcev ni dopustno. (Izjema: npr. pri 
programiranem zlaganju.)

8. Zaščita pred padcem palet
Za dvojne regale je potrebna zaščita pred padcem palet, če se med paletami 
ne upošteva varnostna razdalja najmanj 100 mm. Zaščita pred padcem palet 
mora biti učinkovita za višino najmanj 150 mm.

9. Varnostne razdalje
Z merilnim trakom in kredo določite natančno lokacijo regalov na tleh hale. 
Pri tem je treba upoštevati zlasti varnostno razdaljo do stene in določila 
DGUV 108-007. Pri razdalji do stene je treba upoštevati tudi previs palete 
(npr.: previs palete 50 mm + varnostna razdalja 100 mm = razdalja do stene = 
150 mm).

10. Kakovost talne plošče
Talna plošča mora prenesti tlačne, natezne in potisne obtežbe regalov. Naj-
manjša debelina talne plošče 200 mm in najmanjša globina za vrtanje 150 
mm, razen če obtežbe in/ali sidrišča ne zahtevajo večje debeline/globine. Rav-
nost tal mora biti zagotovljena za sisteme RFZ v skladu s FEM 9.831 ali za obi-
čajne regalne sisteme, prehodne regalne sisteme itn. v skladu z DIN 18.202. 
Upoštevajte minimalno kakovost betona C 20/25 (brez vsebnosti magnezita) z 
ustreznim preizkusom.

Morebitne potresne obtežbe ali morebitni potrebni ukrepi za požarno var-
nost niso upoštevani. Gradbene predpise mora preveriti naročnik oz. upravlja-
vec.

 UPORABA
Predpisane enakomerne obtežitve na predelek in segment (glejte tipsko ploš-
čico) ne smete prekoračiti. Pri nastavljanju nosilnih prečk upoštevajte, da se 
sme to izvajati samo v neobremenjenem stanju. S spremembo višine, zlasti 
najnižjega predelka, se spremeni dopustna nosilnost stojal. Po montaži in   
prestavljanju regalov je treba pravilno vstaviti priložene varnostne zatiče. 
Zagotovite, da se bodo uporabili samo originalni varnostni zatiči.

Palete ali tovor je treba na regal zlagati tako, da zamik težišča tovora glede 
na sredino regala v globinski smeri ne bo presegal 50 mm. Zagotovite, da bo 
tovor brezhibno položen na nosilce. Palet oz. tovora v regalih ne smete poti-
skati čez nosilce ali jih nanje sunkovito odlagati. V regale ne smete trčiti s 
tovorom ali z viličarjem. Če se sestavni del regala zaradi nepravilne uporabe 
vidno deformira, ga je treba takoj zamenjati. 

Upravljavec mora za zlaganje palet uporabljati viličarje z ustrezno dolžino 
vilic. 

Uporabljati se smejo samo palete, ki so v brezhibnem stanju in ustrezajo 
pogojem kakovosti proizvajalca palet. 

Palete se smejo uporabljati samo na način, ki ga je določil proizvajalec. Pri 
tem ne smete preseči dopustne, enakomerno porazdeljene obtežitve, ki je 
predvidena za namen uporabe.

Za vse predelave sistema se je treba predhodno dogovoriti z nami. Predelavo 
obstoječih regalov sme izvajati samo ustrezno in usposobljeno osebje. Prede-
lave se smejo izvajati samo v neobremenjenem stanju. Pri ponovni montaži 
sistema je treba upoštevati predpise in podatke v teh navodilih! 

Če se spremeni višina predelkov ali postavitev regala, je treba preveriti veljav-
nost obstoječih nalepk s podatki glede obtežitve. Če nalepke ne ustrezajo več 
veljavnim obtežitvam, je treba pri nas naročiti aktualne nalepke z ustreznimi 
podatki o obtežitvi, da se izpolnijo zahteve poklicnega združenja in zahteve 
ustreznih standardov.

 PREGLEDI REGALOV
Pregledi temeljijo na novem evropskem standardu EN 15635 (»Smernice za 
varno delo«). Ta določa potek pregledov skladiščne opreme/regalov.

Vizualni pregledi
Oseba, odgovorna za varnost, mora zagotoviti, da se pregledi izvajajo v 
rednih intervalih, običajno tedensko, ali v drugih intervalih, ki temeljijo na 
analiza tveganja. Uradno, pisno poročilo je treba zabeležiti in shraniti.

Strokovni pregledi
»Strokovni pregled mora izvajati pristojni strokovnjak v časovnih intervalih, ki 
niso daljši od 12 mesecev. Osebi, odgovorni za varnost, je treba poslati pisno 
poročilo z opažanji in predlogi za morebitne potrebne ukrepe.« 
(Izvleček iz standarda DIN EN 15635)

Strokovni pregled strokovnjaka iz podjetja SCHULTE Lagertechnik
Strokovni pregled mora opraviti pristojni strokovnjak (npr. usposobljeni stro-
kovnjak za regale podjetja SCHULTE Lagertechnik), ki je seznanjen z ustrezni-
mi zakoni in predpisi na mestu postavitve. Poleg tega je potrebno posebno 
znanje o skladiščni opremi in regalih.
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Potrebno orodje za montažo

Varnost in uporaba

Upoštevajte varnostne napotke!

Med montažo upoštevajte zaščitne ukrepe!

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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Varnost in uporaba

Predpisi o sidranju

Navodila za sidranje

Načeloma veljajo predpisi o sidranju ustreznega proizvajalca sidra. Vgradnjo sider je treba izvesti v skladu z 
ustreznimi navodili za montažo proizvajalca. Ustrezne informacije in napotki so priloženi pritrdilnim elementom. 
Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na podjetje SCHULTE Lagertechnik.

Montažo sider smejo izvajati samo usposobljeni strokovnjaki.

POMEMBNI NAPOTKI: 

TALNA SIDRA

Obvezno upoštevajte, da se smejo naši paletni regalni sistemi pritrditi  
s talnimi sidri M12 x 110 mm v pocinkani izvedbi, št. izdelka 46699,  
ali v izvedbi iz nerjavnega jekla, št. izdelka 16113-V4A.

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.  
V primeru odstopanj se obrnite na podjetje SCHULTE Lagertechnik.

VIJAČNO SIDRO

Odbojna zaščita vogalov in elementi za odbojne zaščitne stene se smejo pritrditi s 
pocinkanimi vijačnimi sidri Ø 10 x 90 mm, številka izdelka 16557 ali enakovrednimi.

Mešanje različnih vrst sider ni dovoljeno, v nasprotnem primeru prenehajo  
veljati ustrezne odobritve in morebitni zahtevki iz naslova garancije.

Tip talnega sidra

Tip vijačnega sidra
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Navpična postavitev

Sidranje v tlaUpogibanje nosilcev

L

X
L m X mm
< 1,0 najv. 4
> 1,0–4,0 najv. 10
> 4,0–10,0 najv. 12
> 10,0–15,0 najv. 15

Tolerance ravnosti tal DIN 18202

Regal poravnajte pravokotno in nav-
pično znotraj predpisanih toleranc. 
Razliko v višini tal izravnajte s podla-
ganjem podložnih ploščic. 

Upoštevajte največje število 5 pod-
ložnih ploščic ali največjo višino 10 
mm. V zvezi s tem se obrnite na podje-
tje SCHULTE Lagertechnik.

Odstopanje od navpičnice v vzdolžni in 
prečni smeri regala ne sme presegati 
višine regala H/350. 

Pritrditev v tla je načeloma obvezna. Za vsako podnožje pred-
vidite dve talni sidri. Skozi podnožje se v tla izvrtajo izvrtine ter 
vstavijo in zategnejo sidra. Sidra morajo zagrabiti v surovi 
beton.

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.

Največje navpično upogibanje nosilca je dolžina, deljena z 200!

PRIMER:  Pri dolžini nosilca 2.700 mm znaša  
najv. upogibanje 13,5 mm (2.700: 200 = 13,5).

H

najv. H/350 najv. H/350

H

Podložne ploščice
do višine najv. 10 mm!

L = dolžina nosilca

Najv.
L/200 Sveder Ø 12 mm

Globina vrtanja 120 mm
Talno sidro



7

V
ar

n
o

st
 in

 u
p

o
ra

b
a

Paletni regali

6

Varnost in uporaba

Skladiščenje in razmik med paletami

Največji previs palet

1 12

2 2 2

3

Višina nosilca
od tal do višine 

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

Vodoravni in navpični  
vmesni prostori za viličarje

Legenda 
1  Paleta s previsom
2  Paleta brez previsa
3   Nosilec brez upogibanja  

(najv. navpično upogibanje nosilca: 
dolžina/200)

Legenda 
Z1 Razdalja med skladiščenim tovorom

Z2 Razdalja med paleto in okvirom stojala

Z3  Razdalja skladiščnega blaga do stene, zaščite  
pred padcem palet ali zaporne utrditve (naj-
manj 100 mm)

1  Prehod med paletnimi regali
2  Paleta brez previsa
3  Paleta s previsom
4   Stena, zaščita pred padcem palet ali  

utrditev za skladiščnimi enotami

1  Širine prehodov
Prehodi med regalnimi sistemi 
morajo biti dovolj široki. Viličarju 
morata biti omogočena vožnja 
in obračanje za 90° za izvajanje 
skladiščenja in izskladiščenja.

Za potrebne širine prehodov glej-
te podatkovni list uporabljenega 
viličarja.

Vodoravni in navpični vmesni prosti pro-
stori ne smejo biti manjši od vrednosti, 
prikazanih na sliki in v preglednici.

V okoljih z visokim tveganjem, ki jih do-
loča načrtovalec, bodo morda potrebni 
večji vmesni prostori, da se ohranijo varni 
delovni pogoji.

Nosilec

Nosilec

O
kv

ir
 s

to
ja

la

O
kv

ir
 s

to
ja

la

Y3

Y3

X3 X4

X6

X5

X6

X4 X3

Y3

Y3

Y3

Y3

Z2Z2

50
 m

m
 ±

 1
0 

m
m 50 mm  

±10 mm

Z2

Z1
min. 100 mm

m
in

. 1
00

 

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
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Polnjenje regalov in skladiščenje

Polnjenje regalov in zaporedje skladiščenja
Paletne regale morate enakomerno nalagati po vrstnem redu od spodaj navzgor (glejte sliko). To mora izvajati 
usposobljeno skladiščno osebje z ustreznimi dvižnimi napravami!

NAPOTEK: Morebitnih obstoječih zaščit pred padcem palet ne smete namerno uporabljati za pozicioniranje ali 
kot naslon palet v regalu!

Uporabljajte samo nepoškodovane palete; poškodovana skladiščna oprema morda v določenih okoliščinah ne bo 
več prenesla obtežitev in se lahko zlomi.

Dvižna naprava mora imeti vedno dolžino vilic, s katero zajame celotno dolžino palete. Krajše vilice niso dovolje-
ne!

V skladu z DGVU – določba 208–021
Točka 1.12:

Blago v regale skladiščite tako, da upoštevate predpisano razdaljo do vozečega regalnega dvigala in 
njegove obtežbe.

(To med drugim pomeni, da regalna dvigala ne smejo trčiti v regalno konstrukcijo ali jo poškodovati!)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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NI DOPUSTNO!

NI DOPUSTNO!

Uporaba skladiščne opreme v skladu z DIN EN 15636, priloga E, navodila za uporabo

Skladiščenje v paletne regalne sisteme pri neenakomerno porazdeljenih obtežbah:

NI DOPUSTNO!

Splošno

Skladiščenje in izskladiščenje skladiščnih enot je treba izvajati previdno. Silam, ki delujejo na regal pri pravilni 
manipulaciji palet, ne smejo biti dodane dodatne sile ali udarne obtežbe. V skladu s tem vozniki viličarjev potre-
bujejo posebno usposabljanje za delo v skladiščih, saj tako velike, dodatne in izogibljive sile, kot so vlečenje ali 
trki, običajno niso vključene v dimenzioniranje skladišč.

Do asimetričnega natovarjanja na nosilce paletnih regalov ne sme priti, ker lahko to povzroči nevarno preobre-
menitev regalnih sistemov zaradi točkovnih obtežb. V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov nepravilnega 
natovarjanja, ki ne ustvarijo enakomerne porazdelitve obtežbe, temveč točkovne obtežbe.

Kot že ime pove, pri tem načinu skladiščenja natovarjanje povzroča točkovno obtežbo nosilcev paletnih regalov. 
Vendar pa so bile te komponente v skladu z veljavnimi predpisi izračunane in dimenzionirane samo za enako-
merno porazdeljene obtežbe.

Če morate v skladišču skladiščiti blago s točkovnimi obtežbami, se posvetujte z nami, da določimo pravilno kom-
binacijo regalnega stojala in nosilca.

1. Skladiščenje palet s  
previsom
Pri skladiščenju palet s previsom lahko pride do preobre-
menitve nosilcev paletnih regalov. V prikazanem primeru 
sta bili v regalni segment z nosilci dolžine 2.700 mm 
odloženi samo dve paleti, namesto običajnih treh palet.

Celotna obremenitev police se torej porazdeli na samo 
dve, namesto enakomerno na tri palete!

NAPOTEK:: Tako je polovica celotne obremenitve police 
na sredini nosilcev.

Potrebni korektivni ukrepi:

Po posvetovanju z nami bo morda treba uporabiti debe-
lejše nosilce paletnih regalov. 
 

2. Skladiščenje  
skladiščnega materiala, podloženega z leseni-
ma tramovoma
Pri skladiščenju podloženega skladiščnega materiala 
nastajajo točkovne obremenitve – glede na razporedi-
tev tramov tudi, če je blago odloženo na palete. V tem 
primeru se celotna obremenitev police prenese na dve 
točki.

Potrebni korektivni ukrepi:

Po posvetovanju z nami bo morda treba uporabiti debe-
lejše nosilce paletnih regalov.

Po potrebi je treba blago ponovno paletirati ali skladi-
ščiti na dodatnih ustrezno dimenzioniranih skladiščnih 
enotah, kot so globokokotni podporni okviri.
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Skladiščenje palet, neenakomerno porazdeljena obremenitev

3. Skladiščenje valjastega  
(okroglega) blaga
Pri shranjevanju zvitkov, sodov in drugega 
okroglega materiala nastane točkovna 
obremenitev – četudi se blago skladišči na 
paletah. Zaradi valjastih oblik se obtežbe 
prenašajo le centrično in točkovno, v tem 
primeru se torej prenašajo na osrednji nosi-
lec evropalete.

Potrebni korektivni ukrepi:

Po posvetovanju z nami bo morda tre-
ba uporabiti ustrezne debelejše nosilce 
paletnih regalov. Drug ukrep je lahko 
uporaba tako imenovanih pripomočkov za 
centriranje, na primer iz lesa. S tem ukre-
pom je mogoče točkovne obtežbe izpeljati 
kot zvezne porazdeljene obtežbe. 
 

4. Skladiščenje necentrirano  
razporejenega skladiščnega materiala
Če nosilci tovora niso obteženi enakomerno, lahko pride 
do enostranske obtežitve nosilcev paletnih regalov. S pri-
merom je prikazana neugodna obtežitev, kjer približno 
80–90 % obtežbe police nosi samo en nosilec paletnega 
regala – NI DOPUSTNO!

Obtežbe morata enakomerno nositi oba nosilca.

Potrebni korektivni ukrepi:

Nemudoma prerazporedite, tovor na paleti mora biti 
enakomerno razporejen.

NI DOPUSTNO!

NI DOPUSTNO!
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Skladiščenje palet, neenakomerno porazdeljena obremenitev

5. Zelo različne teže palet v enem regalnem 
predelku
Če se palete skladiščijo z zelo različnimi obtežitvami na 
eni regalni ravni, lahko pride tudi do neenakomerne 
obremenjenosti nosilcev paletnega regala. V primeru 
na desni je 50 % obtežbe police neugodno za nosilce 
paletnega regala.

Potrebni korektivni ukrepi:

Po možnosti vedno skladiščite palete približno enake 
teže. Če to ni mogoče, težko naloženih palet ne shranjuj-
te na sredini, temveč vedno na zunanji strani regalnega 
predelka. 
 

6. Različno naložene palete
Če so nosilci tovora neenakomerno naloženi, to ne 
povzroča le točkovnih obtežitev police, temveč obstaja 
tudi nevarnost, da tovor zdrsne in posamični deli padejo 
na tla.

Potrebni korektivni ukrepi:

Nosilce tovora enakomerno nalagajte; manjše dele in 
nepritrjeno blago na paletah zavarujte pred padcem.

Zaradi neenakomerno naloženih palet lahko pride do zamikov težišč.
POZOR: NEVARNOST PREVRNITVE!

NI DOPUSTNO!

NI DOPUSTNO!
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Montaža

Montaža okvira stojala

Dvojna povezava
brez distančnega tulca

Distančni 
tulec

Podnožje

Enojna povezava
z distančnim tulcem

Postavite vodoravne in diagonal-
ne opornike med profil okvira in 
jih privijte skupaj!

*OPOMBA (za stran uporabe):
Priporočamo, da prvo diagonalno vozlišče ogrod-
ja okvira uredite na strani uporabe regala,  
glejte sliko (brez statične obveznosti)

POZOR: Ob začetku montaže bodite pozorni na pravilen položaj lukenj okna!

Vodoravni 
opornik

Diagonalni 
opornik

Diagonalni 
opornik

Vodoravni  
opornik

Diagonalni 
opornik

Profil okvira

Za montažo vodoravnih 
in diagonalnih oporni-
kov upoštevajte pregle-
dnico na strani 13!

Montaža podnožij

Okvir stojala

Okvir stojala tipa S625-A18/S635-B20/
S645-B25

Okvir stojala tipa S610-M18

Okvir stojala

Podnožje

1 matica M8

Podnožje

1 vijak M8x95
2 vijaka 
M8x25

2 vijaka 
M8x25

1 vijak M8x95

širina 76 mm širina 100 mm

OPOMBA*
za stran 
uporabe

zgoraj

spodaj

Vijaki za pritrditev ogrodja
M8x45 M8x70
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Preglednica 1: Montaža okvira z vodoravnimi in diagonalnimi oporniki

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

10.000 l 16 3 4 17 250 50
10.500 l 17 2 2 18 0 200
11.000 l 18 2 2 19 0 100
11.500 l 18 3 4 19 550 50
12.000 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

10.000 l 14 2 2 15 0 100
10.500 l 14 3 4 15 550 50
11.000 l 15 3 4 16 350 50
11.500 l 16 2 2 17 0 200
12.000 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

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

Dvojna povezava Enojna povezava

Dolžinske mere za vodoravne in diagonalne opornike

Globina okvira
Dolžina

Vodoravno
Dolžina

Diagonalno

800 mm 752 mm 973 mm

1.100 mm 1.052 mm 1.217 mm

Tip okvirja S610-M18

Globina okvira
Dolžina

Vodoravno
Dolžina

Diagonalno

800 mm 715 mm 945 mm

1.100 mm 1.015 mm 1.186 mm

Okvir tipa S625-A18

Globina okvira
Dolžina

Vodoravno
Dolžina

Diagonalno

800 mm 667 mm 983 mm

1.100 mm 967 mm 1.204 mm

Okvir tipa S635-B20/S645-B25
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Osnovni in prigradni regal – montaža

Okvir stojala
notranje

Okvir stojala
zunaj

Okvir stojala
zunaj

najm. 500 mm

najm. 
500 mm

Uklonska  
višina

glejte stran 15
Podatki o  

obremenitvah 
segmentov

min. 100 mm

Nosilec

Podnožje

Osnovni regal

Prigradni regal

NAPOTEK:  
Priporočamo, da prvo diagonalno vozlišče 
ogrodja okvira uredite na strani uporabe 
regala, glejte sliko  
(brez statične obveznosti)

POZOR: Ob začetku montaže bodite pozorni na pravilen položaj lukenj okna!

zgoraj

spodaj

Distančnik

do 6.000 mm
2 kosa

6.001–9.000 mm
3 kosi

9.001–13.000 mm
4 kosi

Potrebno število distančnikov na višiniDistančniki povezujejo dva enojna regala v dvojni 
regal.

POMEMBNO: Distančnike je treba vedno montirati 
na povezovalne točke opornikov  
(glejte spodnjo sliko)!

Stran uporabe regala
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Vrednosti obremenitev

Obremenitve segmentov za paletne regale, odvisne od števila ravni nosilcev

3 segmenti in več
z najm. 2 paroma nosilcev = 100 %

2 segmenta
z najm. 2 paroma nosilcev = 90 %

1 segment
z najm. 2 paroma nosilcev = 80 %

Z

K

Zmanjšanje podatkov o obremenitvah segmentov  
z manj kot 3 regalnimi segmenti drug ob drugem!

K = višina police/uklonska 
višina
Razdalja od zgornjega roba  
tal hale/ene regalne police 
do zgornjega roba  
naslednje regalne police. 

Višina police/uklonska višina  
ima neposreden vpliv na  
obremenitve segmentov 
regalov.

Naslednji podatki o obremenitvah segmentov 
(100 %) veljajo za 3 regalne segmente in več 
drug poleg drugega z najmanj dvema paroma 
nosilcev.

Obremenitve za 1 ali 2 segmenta se odstotno  
zmanjšajo skladno z grafiko na levi.

Največje obremenitve segmentov za okvir tipa S610-M18

Višina 
police

2 ravni  
nosilcev

3 ravni  
nosilcev

4 ravni  
nosilcev

5 ravni  
nosilcev

6 ravni  
nosilcev

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

Največje obremenitve segmentov za okvir tipa S625-A18

Višina 
police

2 ravni  
nosilcev

3 ravni  
nosilcev

4 ravni  
nosilcev

5 ravni  
nosilcev

6 ravni  
nosilcev

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

Največje obremenitve segmentov za okvir tipa S635-B20

Višina 
police

2 ravni  
nosilcev

3 ravni  
nosilcev

4 ravni  
nosilcev

5 ravni  
nosilcev

6 ravni  
nosilcev

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

Največje obremenitve segmentov za okvir tipa S645-B25

Višina 
police

2 ravni  
nosilcev

3 ravni  
nosilcev

4 ravni  
nosilcev

5 ravni  
nosilcev

6 ravni  
nosilcev

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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Podatki o obremenitvi nosilca

Obremenitve nosilcev

Tip nosilca LNS-DUO Tip nosilca EGN-DUO

Dolžina 
mm

Nosilnost 
kg/par

Tip nosilca

950 2440 LNS-DUO 80 x 50 x 1,5

1350 1995 LNS-DUO 80 x 50 x 1,5

1825 2035 LNS-DUO 100 x 50 x 1,5

1825 3075 LNS-DUO 100 x 50 x 1,5

2225 1695 LNS-DUO 100 x 50 x 1,5

2225 3050 LNS-DUO 120 x 50 x 1,5

2700 1840 LNS-DUO 100 x 50 x 1,5

2700 2580 LNS-DUO 110 x 50 x 1,5

3300 1960 LNS-DUO 110 x 50 x 1,5

2700 3250 EGN-DUO 120 x 50 x 1,5

2700 4450 EGN-DUO 150 x 50 x 1,5

3300 3100 EGN-DUO 135 x 50 x 1,5

3600 2505 EGN-DUO 120 x 50 x 1,5

3600 3415 EGN-DUO 150 x 50 x 1,5

3600 4235 EGN-DUO 165 x 50 x 1,8

3900 2810 EGN-DUO 140 x 50 x 1,5

3900 3935 EGN-DUO 165 x 50 x 1,8

Montaža nosilcev

Montaža nosilcev: Nosilce s sponami vstavite v pod-
porne profile in vstavite varnostne zatiče.

V odprtino za varnostni zatič spon 
nosilca vstavite ploski izvijač in
previdno spustite nosilec v
najnižji končni položaj.

Za montažo nosilcev ne uporabljajte kladiva!
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Sidranje v tla

Pritrditev v tla je načeloma obvezna. Za paletne regale uporabite za vsako podnožje 2  
talni sidri M12x110 mm, št. izdelka 46699. 
Skozi podnožja se v tla izvrtajo izvrtine, vstavijo sidra in zategnejo z  
navedenim navorom. Sidra morajo zagrabiti v surovi beton.

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.

Upoštevajte navodila za sidranje v tla enojnih in dvojnih regalnih vrst na strani 18!

Pritrditev na posamezno podnožje z 2 talnima sidroma, svedrom Ø 12 mm, globina vrtanja 120 mm

Odbojna zaščita Zaščita stebrov (izbirno)

Odbojna zaščita vogalov mora biti vedno sidrana v tla!
Najmanjša razdalja do regalnega stojala približno 50 mm. Vsak 
vogal je treba pritrditi s 4 vijačnimi sidri!

L-oblika

L-oblika

U-oblika

U-oblika

Uporabite  
vijačna sidra!

Ø 10 x 90 mm SW 15
Sveder – Ø = 10 mm

Globina vrtanja = 100 mm

2 x

2 x

 4 x M10x25 
+ 4 x matica M10
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Predpisi o sidranju
Število sider je odvisno od statičnih zahtev, tipa regala, enojnega ali dvojnega regala – in morebitnih posebnih pogojev 
na kraju uporabe. V običajnem primeru vedno velja naslednje: 2 talni sidri na podnožje.

Morda pa so zaradi statičnih zahtev predpisani določeni načini sidranja.

Če obstajajo predpisi o sidranju, je treba obvezno upoštevati ta navodila.

Slikovni primer enojne vrste
2 sidri na podnožje
št. v krogu = število sider

M12x110 mm, št. izdelka 46699

M12x110 mm, št. izdelka 46699

Slikovni primer dvojne regalne vrste
2 sidri na podnožje
št. v krogu = število sider

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

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.  
V primeru odstopanj se obrnite na podjetje SCHULTE Lagertechnik.

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.  
V primeru odstopanj se obrnite na podjetje SCHULTE Lagertechnik.
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Odbojna zaščitna stena/sidranje v tla

Odbojna zaščitna stena 
za enojni regal

Odbojna zaščitna stena 
za dvojne regale

4 vijačna sidra Ø 10 mm

                  SW 15
Plastični čep

4 vijačna sidra  
Ø 10 mm x 90 mm

4 vijačna sidra  
Ø 10 mm x 90 mm

SW 15

4x

2x

2 x M10 2 x M10

Podporni nosilec

2 x M10

2 x M10

1x SK

2 x M10

Za dvojne regale:
Sredinski podporni nosilci 
morajo biti pri montaži privi-
ti na profil odbojne zaščitne 
stene!  
Podporne nosilce zasidramo 
in vstavimo čepe.

Vse odbojne zaščite vogalov  
in podporne nosilce pritrjuj-
te z vijačnimi sidri.
Vijačno sidro Ø 10 x 90 mm 
SW 15, št. izdelka 16557
Sveder – Ø = 10 mm
Globina vrtanja = 100 mm
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Zaščita pred padcem palet (ZPPP) za enojne in dvojne regale

Vstavite konzole ZPPP* na okvir regala 
in vsakega 1 x stransko privijte na okvir 
regala (zaščita pred dviganjem). 

C-profil vstavite v odprtine konzol zašči-
te pred padcem palet in privijte skupaj s 
kotniki.

*Konzola ZPPP = konzola zaščite pred padcem 
palet
**Pü = previs palete

Količina Št. izdelka Opis

Zaščita pred padcem palet

1 Profil C50/15/D8.5 mm

1 16734-N 2 kavlja konzole ZPPP desno

1 16739-N 2 kavlja konzole ZPPP levo

2 16287-N Kotnik

2 19896 Vijaki M8x20 DIN933 8.8

4 16515 Šestrobe matice M8 z blokirnim zobom

2 16230 Vijaki M8x20 DIN603 8.8

Kotnik

Kotnik

C-profil
Konzola za zaš-
čito pred pad-
cem palet levo

okvir

Varnostni vijak
M8x20 in matica

Varnostni vijak
M8x20 in matica

C-profil

Nosilec paletnega 
regala

Okvir regala

Konzola za zaščito 
pred padcem palet
levo

Konzola za 
zaščito pred 
padcem 
palet desno

Vijak z polokroglo 
glavo
M8x20 in matica

Vijak z polokroglo 
glavo
M8x20 in matica

C-profil

C-profil vstavite v odprtine konzole zaščite  
pred padcem palet in privijte skupaj s 
kotniki.

Zaščita pred padcem palet (ZPPP) za enojne regale

Zaščita pred padcem palet za dvojne regale
Previs Pü** = 75 mm

Previs Pü** = 50 mm
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Montaža zadnje stene iz mreže

Prvi mrežni element se montira s 4 distančniki. Izvr-
tine na elementu označujejo položaj distančnikov.

Dodatni mrežni elementi (prigradni elementi) se 
neposredno privijejo med seboj in na obstoječi 
distančnik (glej spodnjo sliko).

Hrbtne mrežne stene prigradnih regalov se skupaj privijejo na EN distančnik!

Okvir stojala

Distančnik

Za
d

n
ja

 s
te

n
a 

iz
 

m
re

že

Okvir stojala

2 vijaka
M8x20 DIN 933

2 vijaka
M8x20 DIN 933

2 obročni matici
M8 DIN 6923

2 obročni matici
M8 DIN 6923

Distančnik

Podložka
Podložka odbijača

8,4 x 25 x 1,5  
DIN 522

Zadnja stena iz 
mreže

Okvir stojala Okvir stojala Okvir stojala

Distančnik DistančnikDistančnik

Zadnja stena iz mreže Zadnja stena iz mreže Zadnja stena iz mreže

Zadnje stene iz 
mreže

Distančnik

D
is

ta
n

čn
ik

Okviri se privijejo 
neposredno med 
seboj!

Vse mrežne elemente 
je treba priviti med 
seboj!

Vijak
M8x20 DIN 933

Vijak
M8x20 DIN 933
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Iverne plošče

Jekleni paneli Globinski nosilec za mrežne zaboje

Elementi se privijejo z vijaki 
z nizko glavo in namestijo 
med nosilce.

Iverna 
plošča

Nosilec

Z–pločevina

Z–pločevina

Z–pločevina

Nosilec

Širina  
nosilca

Število
Plošče

Število
Z-ploče-

vine
1.825 mm 1 4

2.225 mm 1 4

2.700 mm 1 4

3.600 mm 2 8

Širina nosilca
Število

Jekleni paneli
300 mm

Število
Jekleni paneli

325 mm

1.825 mm 5 1

2.225 mm 2 5

2.700 mm 9 -

3.600 mm 12 -

Število Z-pločevin in plošč

Število in velikost jeklenih panelov

Jekleni paneli
širine 300/325 mm

Slika: širina od 1.825 do 2.700 mm Slika: širina 3.600

Iverna plošča

Iverna plošča

Iverna plošča

Vijaki M8x20
+ matice M8
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Police iz mrežne rešetke

TT
LL

L 1L 1

TT

Vstavljene police iz mrežne rešetke

Podatki o obtežbi
Vstavljene police iz mrežne rešetke, poravnano z nosilcem Položene mrežne rešetke

Globina okvira 800 mm

L mm
Dolžina 
nosilca

Obtežba 
regala kg

Število  
mrežnih 
rešetk

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

Globina okvira 800 mm

L mm
Dolžina 
nosilca

Obtežba 
regala kg

Število  
mrežnih 
rešetk

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

Globina okvira 1.100 mm

Obtežba 
regala kg

Število  
mrežnih 
rešetk

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

Globina okvira 1.100 mm

Obtežba 
regala kg

Število  
mrežnih 
rešetk

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

Lahko pa tudi s končnimi spo-
nami, položenimi na 90° za 
centriranje polic iz ivernih 
plošč v globino

* Dolžine od 3.300 mm v dvodelni izvedbi

n = 2
(na par)

T = 800 mm 1.352 kg

T = 1.100 mm 946 kg

n = 1

T = 800 mm 900 kg

T = 1.100 mm 500 kg

Globinski nosilci za prečno skladiščenje
poravnano

Pocinkani globinski nosilci
za poravnavo ivernih plošč  
38 mm med nosilci

Število globinskih nosilcev na dolžino nosilca

Širina nosilca 50 mm

Globina 
okvira mm

Dolžina 
nosilca  

mm

Število 
globinskih 
nosilcev 

na dolžino 
nosilca

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

Vgradni položaj  
globinskih nosilcev

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
taža

L2 L2

Dolžina nosilca 3.600 in 3.900

dvodelno

L2 L2L3L3L1 L1

L1 L1L2 L3

Dolžina nosilca 950–2.225

enodelni

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3L3

Dolžina nosilca 2.700 

Dolžina nosilca 3.300

enodelni

dvodelno
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Povišanje končnega stojala s privijanjem

2 vijaka M8 x 25 in 
obročna matica M8 na 
podporni profil

3 vijaki M8 x 25 in 
obročna matica M8 na 

podporni profil

4 vijaki M8 x 25 in obročna matica M8 
za povišanje končnega stojala

Povišanje končnega stojala s privijanjem

Montaža na stojalo paletnega regala

M
o

n
ta

ža



26

Montaža

Paletni regali

M
o

n
taža

Podaljševalni elementi

Montaža podaljševalnih elementov (dvodelna)

Tip S610-M18

M8x20

14 x M8 x 20

14 x M8 x 20

4 x M10 x 25

4 x M10 x 25

M10x25
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Podaljševalni elementi
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Tip S625-A18

Tip S635-B20/S645-B25

Montaža podaljševalnih elementov (dvodelna)

Na regalni opornik
2 polovični lupini

Vijačni spoji
prednja stran

Montaža povezovalnih lupin

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x25
+ U-podložka

M8x25
+ U-podložka

M8x25
+ U-podložka

M8x25
+ U-podložka

M8x25
+ U-podložka

M8x25
+ U-podložka

M8x20

M8x20

Vijačni spoji
zadnja stran
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Podaljševalni elementi

Montaža ogrodja okvira

Diagonalni 
opornik

Najmanjša razdalja med nosilci
v območju podaljšanja

V tem območju ni mo-
goče obešanje nosilcev.

Podaljševalni element

m
in

. 6
50

37
5

27
5

33
0 19

5
21

040
5

M
o

n
taža
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Visoki regali
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Visoki regal: Paletni regal z eno nosilno ravnjo

Sistemi paletnih regalov z eno nosilno ravnjo, 
npr. za skladiščenje vreč Big-bag ali  
kontejnerjev IBC (rezervoarjev).

Osnovni regal
Prigradni regal

Na podnožje
2 talni sidri!

Pritrditev v tla je načeloma obvezna. Za paletne regale uporabite za vsako pod-
nožje po dve talni sidri M12x110 mm št. izdelka 46699. Skozi podnožja se v tla 
izvrtajo izvrtine, vstavijo sidra in zategnejo z navedenim navorom. Sidra morajo 
zagrabiti v surovi beton.

Sveder Ø 12 mm, globina vrtanja 120 mm

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.  
V primeru odstopanj se obrnite na podjetje SCHULTE Lagertechnik.

N1

N1

N2

N2

N1

N1

N1

N2

N2

N2

Montaža okvira v skladu s stranjo 12 in 
13!

zgoraj

spodaj
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Montaža varnostnih zatičev

Visoki regali/podatki o obtežbah/izbirne vrste

Pomembno: vstavite  
priložene VARNOSTNE 
ZATIČE !

Globina okvi-
ra mm

Visoka  
skladiščna 
raven mm

Višina okvira 
mm

Tip okvira
Dolžina 

nosilca mm
Število  
palet

Tip nosilca
Teža palete  

kg

Obtežba  
nosilne ravni 

kg

800
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100 x 50 x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120 x 50 x 1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120 x 50 x 1,5 500 1500

EGN 150 x50 x 1,5
800 2400

1000 3000

1100
1500
2000
2500

2000
2500
3000

S 625-A18 1350 1 EGN 100 x 50 x1,5

500 500

800 800

1000 1000

S 625-A18 1825 2 EGN 120 x 50 x 1,5

500 1000

800 1600

1000 2000

S 625-A18 2700 3

EGN 120 x 50 x 1,5 500 1500

EGN 150 x50 x 1,5
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3300 3

EGN 150 x50 x 1,5 500 1500

EGN 165 x 50 x 1,8
800 2400

1000 3000

S 625-A18 3600 4 EGN 165 x 50 x 1,8 500 2000



31

Montaža

30

Okvir s tremi stojali
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liPaletni regal: Okvir s tremi stojali

Montaža okvira s tremi stojali 

Okviri s tremi stojali so konstruktivna različica konstrukcij paletnih rega-
lov, ki lahko včasih predstavljajo ekonomično alternativo običajnim kon-
strukcijam regalov pri nižjih obtežitvah posebnih ali velikih palet.

Vrednosti obtežitev na zahtevo.

Pomembno opozorilo:
Dopustne obtežitve segmentov 
in nosilcev se pri tej konstrukciji 
ne povečajo!

Sredinsko podlago nosilca je 
treba vedno statično preveriti 
znotraj podjetja. V nasprotnem 
primeru lahko pride do nežele-
nih preobremenitev.
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Montaža profilnih regalov

Zaradi transportnih razlogov se okvir stojala dobavlja razstavljen.

Montirajte regal v skladu s temi navodili.

Obesite nosilce in vstavite varnostne zatiče.

Nato ločilne nosilce položite na nosilce in jih privijte.

Okvire stojal je treba s talnimi sidri pritrditi v talno ploščo, da se prepreči prevrnitev.
Vsako podnožje z 2 talnima sidroma.

Obešenje nosilca: 3 nosilci na sprednji strani, 2 nosilca na zadnji

Ločilni nosilci

Bočna obtežitev  
najv. 25 kg!

Najv. vodoravna obtežitev
na segment Q = 200 kg!

Nosilec

Okvir stojala  
z ogrodjem

A-podnožje, 
nagnjeno 10°

Podnožje 
Standardno

Hrbtna stran
2 nosilca

Prednja stran
3 nosilci
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Montaža okvira stojala

Standardno podnožje
Vijačni spoj:
2 vijaka M8x25 DIN 933
2 matici M8 DIN 6923

Podnožja

Sestavljanje okvira stojala Mere okvira stojala

Ogrodje

A-podnožje, nagnjeno 10°
Vijačni spoj:
2 vijaka M8x50 DIN 933
2 matici M8 DIN 6923

Vijačenje vodoravnih in diagonalnih nosilcev (ogrodja), 
glejte stran 7 teh navodil.

257

609

692

838

863

664

C

C D B A

D

B

A

A

A

B
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Montaža varnostnih zatičev

Montaža ločilnih nosilcev

Pritrditev v tla

Vstavite ločilni nosilec, plastični čep 40 x 30.
Vijačni spoj:
1 vijak M8x70 DIN 931
1 obročna matica M8 DIN 6923

Standardno podnožje A-podnožje
nagnjeno 10°

Pritrditev v tla
na podnožje
2 talni sidri M12 (št. izdelka 46699)

Pritrditev v tla
na podnožje
2 talni sidri M12 (št. izdelka 46699)

Ločilne nosilce položite na nosilec
in privijte

Zahteve za talno ploščo so na voljo na strani 3, točka 10.  
V primeru odstopanj se obrnite na podjetje SCHULTE Lagertechnik.
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Regali za kabelske bobne
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Regalni sistemi za kabelske bobne

Sistem SchrägRoll
za lahke do srednje težke kabelske bobne 

Regalna različica tipa SchrägRoll je ročno upravljani lažji skla-
diščni odvijalni sistem z enostranskim naklonom 10°.

Omogoča individualno uporabo za odvijanje lahkih do sre-
dnje težkih kabelskih bobnov do teže bobna 500 kg.

S tem sistemom so mogoče največje obtežitve segmentov do 
2.250 kg.

Sistem je konstrukcija brez zavor, ki ni primerna za strojno 
tehnologijo odvijanja kablov.

Sistem BlockRoll
za srednje težke do težke kabelske bobne 

Regalni sistem BlockRoll je primeren za skladiščenje srednje 
težkih do težkih kabelskih bobnov do teže bobna 2.000 kg. 
Pri tej različici so regalna stojala zasnovana naravnost.

Ta skladiščni sistem je na voljo v izvedbi BlockRoll tipa HB z 
blokiranimi osnimi nosilci bobna z zamenljivimi zavornimi 
oblogami.

S tem sistemom so mogoče največje obtežitve segmentov do 
6.000 kg.

Izvedba HB je primerna za uporabo strojno gnanih naprav za 
odvijanje ali navijanje.

Za dodatne podrobnejše tehnične 
informacije glejte naša navodila 
za montažo in uporabo št. izdelka 
13075
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Mejna odstopanja pri montaži
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Največja dovoljena mejna odstopanja po montaži, ko regal ni naložen, morajo biti v skladu s podatki, 
navedenimi v preglednicah 2 in 3 in na sliki 9.
ANMERKUNG: Mejna odstopanja pri montaži veljajo tudi, če se regal demontira in znova montira.

Preglednica 2 – mejna odstopanja, merjena v vodoravni smeri

Mejne vrednosti za vodoravna mejna odstopanja v ravni XZ
mm

Meroslovni predpisi in opis mejnega odstopanja
Mejna odstopanja pri 

montaži za regalni razred 
400

∂A Odstopanje od nazivne mere za svetlo dostopno širino med dvema opornikoma 
na poljubni višini nosilca

±3

∂At Odstopanje od nazivne mere za celotno dolžino regala, kumulativno za število 
»n« segmentov, izmerjeno pribl. v višini tal

±3n

∂B0 Odstopanje od nazivne mere sprednjega dela regala do »referenčne linije regal-
nega sistema Z«, izmerjeno približno v višini tal

±10

BF Neporavnanost nasproti si ležečih regalnih opornikov prečno na okvir ±20

Cx Odstopanje okvira od navpičnice v smeri X ± H/350

Cz Odstopanje okvira od navpičnice v smeri Z ± H/350

∂D Odstopanje od nazivne mere za globine regalov (enojni okvir) ±6

∂E Odstopanje od nazivne mere za širine prehodov, pribl. v višini tal ±15

∂F Odstopanje od nazivne mere za ravnost prehodov, izmerjeno pribl. v višini tal 
glede na »referenčno linijo X sistema prehodov«

±15

Gz Ravnost nosilca v smeri Z ±4/400

Velja večja od naslednjih 
vrednosti mejnih odsto-
panj:

Jx Ravnost opornikov v smeri X med nosilci, ki so razporejeni ±3 ali

v razmiku HB drug od drugega ±HB/400

Jz Začetna ukrivljenost okvira stojala v smeri Z ±H/500

Tw Zasuk nosilca na sredini segmenta 1° na m

Preglednica 3 – mejna odstopanja, merjena v navpični smeri

Mejne vrednosti za navpična mejna odstopanja v smeri Y
mm

Meroslovni predpisi in opis mejnega odstopanja
Mejna odstopanja pri 

montaži za regalni razred 
400

Velja večja od naslednjih 
vrednosti mejnih odsto-
panj:

Gy Ravnost nosilca v smeri Y ±3 ali + A/500

∂H1A Odstopanje zgornje strani spodnje ravni nosilca v primerjavi s podnožjem ±10

∂H1 Odstopanje zgornje strani ravni nosilca H1 v primerjavi z ravnjo podnožja ± 5 ali H1/500

Hy Odstopanje višin mest za dviganje palet med sprednjimi in zadnjimi nosilci v 
eni polici

±10

OPOMBA: Pri merjenju dimenzij regalov se pred nalaganjem regala običajno izmerijo mejna odstopanja in vmesni 
prostori konstrukcije regala. Mejna odstopanja, določena v tem evropskem standardu, morda ne bodo veljala za 
naložene regale.
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Mejna odstopanja pri montaži
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20Meritve regalov bo morda treba izvesti, če so te zahtevane s posameznimi pogodbami (glejte prilogo C).

Legenda

A svetla dostopna širina med dvema opornikoma
B0 Razdalja med referenčno linijo regalnega sistema Z in sprednjim delom regala
BF Neporavnanost nasproti si ležečih regalnih opornikov prečno na okvir
Cz Cx Odstopanje okvira od navpičnice v smeri Z oz. X
D Globina regala (enojni okvir)
E Širina prehoda
F Razdalja med referenčno linijo X sistema prehodov in sprednjo stranjo regalnega opornika
GzGy Ravnost nosilca v smeri Z oz. Y
H Višina od zgornje strani ravni podnožja do zgornje strani regalnega opornika
HB Višina od zgornje strani ravni plošče do naslednje višje ravni plošče
Hy Odstopanje višin mest za dviganje palet med sprednjimi in zadnjimi nosilci v eni polici
H1A Višina od zgornje strani ravni spodnje ravni nosilca do zgornje strani ravni podnožja
H1 Višina od zgornje strani ravni podnožja do katere koli druge ravni plošče
Jz Ravnost opornikov v smeri X med sosednjima nosilcema
Jz Začetna ukrivljenost okvira stojala v smeri Z
L Razdalja od sredine do sredine regalnih opornikov

Slika 9 – vodoravna in navpična mejna odstopanja
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Mejna odstopanja pri montaži

Paletni regali
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SPLOŠNO: Največja dovoljena mejna odstopanja za nenaložene regale po montaži sistema morajo biti v 
skladu s podatki v preglednicah 7 in 8 ter na sliki 18.

OPOMBA. Mejna odstopanja pri montaži, deformacije in vmesni prostori veljajo tudi, če se regal demon-
tira in znova montira.

Preglednica 7 – mejna odstopanja, merjena v vodoravni smeri

Vodoravna mejna odstopanja za ravnino X Z
mm

Meroslovni predpisi in opis mejnega odstopanja
Mejna odstopanja pri montaži za 

regalni razred 300

∂A Odstopanje od nazivne mere za svetlo dostopno širino med dvema opor-
nikoma na poljubni višini nosilca

±3

∂At Odstopanje od nazivne mere za celotno dolžino regala, kumulativno za 
število »n« segmentov, izmerjeno čim bližje podnožju

±3n

Velja večja od naslednjih vrednosti

B Neporavnanost opornikov v prečni smeri prehoda, kumulativno za število 
»n« segmentov, izmerjeno pribl. v višini tal.
Za razred 300A to velja le za opornike prehoda.
Za razred 300B to velja le za opornike prehoda in zadnje opornike.

±10
ali
za razred 300A: ±1,0n
za razred 300B: ±0,5 n

∂B0 Odstopanje od nazivne mere sprednjega dela regala na koncu predajnega 
mesta do »referenčne linije regalnega sistema Z«, izmerjeno približno v 
višini tal

±10

Cx Odstopanje okvira od navpičnice v smeri X ±H/500

Cz Odstopanje okvira od navpičnice v smeri Z brez fiksnega giba: + H/500
s fiksnim gibom: ± H/750a

∂D Odstopanje od nazivne mere za globine regalov (enojni ali dvojni okvir) Enojni okvir: ±3
Dvojni okvir: ±6

∂E Odstopanje od nazivne mere za širine prehodov, pribl. v višini tal ±5

∂E1 Odstopanje od nazivne mere za širino med vodilnimi tirnicami +5
0

∂E2 Odstopanje med oporniki na eni strani vodilne tirnice ±5

∂F Odstopanje od nazivne mere za ravnost prehodov, izmerjeno pribl. v višini 
tal glede na »referenčno linijo X sistema prehodov« ali v skladu z določili 
dobavitelja viličarja

±10

F1 Odmik med sosednjimi oporniki, izmerjen približno višini tal v smeri Z ±5

Gz Ravnost nosilca v smeri Z ±4/400

Velja večja od naslednjih vrednosti

Jx Ravnost opornikov v smeri X med nosilci, ki so razporejeni v razmiku HB 
drug od drugega

±3 ali ±ÄB/750

Jz Začetna ukrivljenost okvira stojala v smeri Z ±H/500

∂M Mejno odstopanje za zgornjo vodilno tirnico Določa avtor specifikacij ali proiz-
vajalec viličarja.

Tw Zasuk nosilca na sredini segmenta 1° na m

Dopusten je tudi a H/500, pod pogojem, da previs paletnih moralov ali kock čez sprednji nosilec znaša 75 mm ali več 
in so morali ali kocke podprti z nosilci.
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Mejna odstopanja pri montaži
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20Preglednica 8 – mejna odstopanja, merjena v navpični smeri

Navpična mejna odstopanja v smeri Y
mm

Meroslovni predpisi in opis mejnega odstopanja
Mejna odstopanja pri montaži 

za regalni razred 300

Velja večja od naslednjih vred-
nosti:

Gy Ravnost nosilcev v smeri Y ±3 ali ±A/500

∂H1 Odstopanje višine zgornjega roba katerega koli nosilca od višine spodnje-
ga nosilca

300A: ±5 ali ±H1/500
300B: ±3 ali ±H1/1.000

∂H1A Odstopanje od zgornjega roba spodnjega nosilca na vsakem oporniku v 
primerjavi višino tal

±7

∂H3 Mejno odstopanje za zgornjo vodilno tirnico, če obstaja Če obstaja, določi dobavitelj ali 
proizvajalec viličarja

Hy Odstopanje višin mest za dviganje nakladalnih enot med sprednjim in zad-
njim nosilcem v predelku

±10

OPOMBA 1 Meritev regala za merjenje mejnih odstopanj za montažo se lahko opravi pred nalaganjem regala. 
Mejna odstopanja, določena v tem evropskem standardu, morda ne bodo veljala za naložene regale. Meritve rega-
lov se izvedejo, če so te zahtevane s posameznimi pogodbami (glejte prilogo C).

OPOMBA 2 Posamični vmesni prostori, podani v tem dokumentu, so minimalne vrednosti. Načrtovalec je odgovoren 
za določanje vmesnih prostorov celotnega sistema z uporabo vmesnih prostorov in mejnih odstopanj, podanih v tem 
dokumentu. Če so potrebni večji vmesni prostori, jih mora določiti dobavitelj viličarja ali načrtovalec (glejte prilogo 
F).

OPOMBA 3 Načrtovalec mora določiti, ali se morajo upoštevati vse najneugodnejše mejne vrednosti odstopanja ali 
pa je iz tehničnih ali ekonomskih razlogov možno odstopanje od podatkov, podanih v tem dokumentu, v kolikor je 
mogoče zagotoviti funkcionalnost celotnega sistema (glejte prilogo G).
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Legenda

A svetla dostopna širina med dvema opornikoma
B0 Razdalja med referenčno linijo regalnega sistema Z in sprednjim delom regala
B1, B2 Neporavnanost opornikov v prečni smeri prehoda v segmentih 1 oz. 2
Cz, Cx Odstopanje okvira od navpičnice v smeri Z oz. X
D Globina regala (enojni okvir)
E Širina prehoda
E1 Razdalja med vodilnimi tirnicami
E2 Razdalja med vodilno tirnico in sprednjo stranjo regalnega opornika
F Razdalja med referenčno linijo X sistema prehodov in sprednjo stranjo regalnega opornika
F1 Odstopanje med sosednjimi oporniki, izmerjeno približno višini tal v smeri Z
Gz ,Gy Ravnost nosilca v smeri Z oz. Y
H Višina od zgornje strani ravni podnožja do zgornje strani regalnega opornika
HB Višina od zgornje strani ravni plošče do naslednje višje ravni plošče
Hy Odstopanje višin mest za dviganje palet med sprednjimi in zadnjimi nosilci v eni polici
H1A Višina od zgornje strani ravni spodnje ravni nosilca do zgornje strani ravni podnožja
H1 Višina od zgornje strani ravni podnožja do katere koli druge ravni plošče
Jx Ravnost opornikov v smeri X med sosednjima nosilcema
Jz Začetna ukrivljenost okvira stojala v smeri Z
L Razdalja od sredine do sredine regalnih opornikov
M Razdalja od sprednje strani regalnega opornika do zgornjega roba vodilne tirnice

Slika 18 – mejna odstopanja v vodoravni in navpični smeri
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Stvarno kazalo

Stvarno kazalo

A  Podaljševalni elementi 26–28

B   Vrednosti obtežitev 15
 Sistem BlockRoll 35
 Visoki regal 29
 Sidranje v tla 6, 17, 18, 19
 Pritrditev v tla 34
 Nepravilnosti tal 6 
 
D  Diagonalni opornik 12, 13

 DIN EN 15620 36–40
 Distančni tulec 12, 13
 Distančnik 14
 Zaščita pred padcem palet (ZPPP) 20

E  Skladiščenje 8–11
 Povišanje končnega stojala 25 

F  Ogrodje 12, 13, 28, 33
 Obremenitve segmentov 15
 Podnožje 12, 14, 18, 32, 33

G  Podpore za mrežne zaboje 22 
 Police iz mrežne rešetke 23
 Zadnja stena iz mreže 21
 
H  Nosilec 6, 14–16

 Vodoravni opornik 12, 13

J  J–kavelj 23

K  Regalni sistem za kabelske bobne 35
 Kabelski boben 35
 Uklonska dolžina 15

P  Profilni regal 32–34 
 Zaščita stebrov 17

R  Ogrodje okvira 28
 Odbojna zaščita 17
 Odbojna zaščitna stena 19
 Nalaganje regala 8

S  Sistem SchrägRoll 35
 Jekleni paneli 22
 Iverna plošča 22
 Okvir stojala 12, 18, 33
 Varnostni zatič 10, 22, 28, 30, 34
 Varnostni predpisi 3–11

T  Globinski nosilec 22, 24
 Ločilni nosilci 34

W  Zadnja stena iz mreže 21 

Z  Z–pločevina 22

...  Okvir s tremi stojali 31
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Vaše beležke
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Navodila za montažo in uporabo 
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