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Bästa kund,

tack för att du har bestämt dig för en produkt från SCHULTE Lagertechnik.

Våra pallställsystem uppfyller kraven för design, beräkning, prövning, testning och produktionssystemen enligt 
den europeiska lagstiftningen för: Stationära hyllsystem av stål
- Justerbara pallhyllor
- Grundval för den statiska beräkningen; tyska versionen DIN EN 15512:2009.

Med denna standard uppfyller vi också de nationella avvikelserna (DE).

Upplysningarna i denna monterings- och bruksanvisning måste under alla omständigheter beaktas. Enligt de 
lagstadgade bestämmelserna är du som systemets ansvarige användare skyldig att anbringa de medföljande typ- 
och belastningsskyltarna, samt denna monterings- och bruksanvisning, på en tydligt synlig plats på hyllorna!

Den angivna maximalt tillåtna belastningen gäller för den angivna knäckningslängden. Vid en förändring av 
balkarnas upphängningshöjd (knäckningslängd) gäller tabellerna i denna handledning.

Garanti och garantianspråk gäller endast vid korrekt montering i enlighet med monteringsanvisningen.

Teamet från SCHULTE Lagertechnik

Innehåll

Monteringsanvisningar och säkerhetsbestämmelser Sida 3

- Föreskrifter för monteringen, användning och inspektion av hyllor 3
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Viktig upplysning:
OBS: Försäkra dig om att fönsterperforeringen 
är i rätt läge när du börjar montera!
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Säkerhet och användning

 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Upplysningarna om lagstadgade bestämmelser i denna monterings- och 
bruksanvisning gäller endast för Tyskland.

För montering i europeiska eller internationella länder eller områden gäller 
respektive lokala lagstadgade bestämmelser eller villkor. Kontakta dina loka-
la myndigheter för ytterligare information.

Stor omsorg har vidtagits vid framställning av denna monteringsanvisning. 
Trots allt kan fel inte uteslutas. Av denna anledning kan varken ett juridiskt 
eller något annat ansvar tas för saknad eller felaktig information och respek-
tive konsekvenser.  

Nödvändiga ändringar av monteringsanvisningen kan utföras av oss utan 
förhandsmeddelande. Endast tillverkaren får duplicera detta dokument. 

Följande standarder och riktlinjer måste beaktas: DGUV 108-007

Innan du påbörjar montering måste du läsa denna monteringsanvis-
ning och följa instruktionerna i den.
Innan du installerar ditt hyllsystem ber vi dig att under alla omständigheter 
läsa informationen och upplysningarna i denna anvisning. Under installation 
och användning måste du följa uppgifterna i denna anvisning samt upplys-
ningarna i våra orderdokument till punkt och pricka. I övriga fall måste sam-
råd hållas med företaget Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG.

Ansvar och garanti
Tillverkaren ansvarar inte för några personskador eller materiella skador som 
orsakas av icke ändamålsenlig användning. Ensam ansvarig är hyllsystemets 
ansvarige användare.

De hyllkomponenter som levereras av oss får endast användas för det avsed-
da ändamålet. Principiellt gäller våra ”Allmänna affärsvillkor”. Garanti- och 
ansvarsanspråk för personskador och materiella skador som orsakas av icke 
fackmässig användning, demontering eller montering, reparationer eller 
extern påverkan utesluts. Alla uppgifter i denna handledning gäller endast 
hyllor för installation inomhus. I övriga fall ber vi om samråd.

MONTERINGSUTFÖRANDE
Monteringen ska utföras av kvalificerad personal (minst 2 personer) med 
motsvarande verktyg. Råstyrka får inte användas för att montera komponen-
terna. Monteringen måste ske i överensstämmelse med följande handled-
ning. Undantag är endast tillåtna om våra åtföljande dokument kräver en 
annan montering i enskilda fall. Avvikelser kräver samråd med vår fackperso-
nal.

Yrkesorganisationens gällande föreskrifter måste beaktas. Se DGUV 108-007.

Hyllornas maximalt tillåtna belastningar får inte överskridas. Belastningen 
framgår ur de åtföljande dokumenten. Uppgifterna gäller vid jämnt fördelad 
statisk belastning. Se tabeller för fältlast (se teknisk bilaga).

 FÖRESKRIFTER FÖR MONTERINGEN
1. Förutsättning
En hyllrad består av minst 3 fält bredvid varandra. Varje fält har försetts med 
minst 2 par balkar. Fackhöjderna är nästan desamma på alla nivåer (avvikelse 
övre fack jämfört med nedre fack max. +/-10 %). Om en hyllrad inte uppfyller 
detta krav innebär detta lägre lastvärden, se sidan 15.

2. Tillåten belastning för ramen
Ramens lastkapacitet beror på knäckningslängden (avståndet från golvet till 
den första balken, se sidan 14), stativtypen och balktypen. För uppgifter om 
belastningar se sidan 15. Ytterligare värden efter förfrågan.

3. Balktyp
Lådprofiler används som standard (se sidan 16). Andra balktyper på förfrå-
gan. 

4. Säkring mot nedfallande lagringsgods
Enligt DGUV 108-007 måste de sidor på hyllor som inte är avsedda för last-
ning och lossning skyddas mot nedfallande last. Vid lagring av lastpallar 
måste skyddet mot nedfallande last även på de översta hyllorna vara minst 
500 mm högre än den översta lagringsnivån.

5. Genomfarter
Genomfarter i hyllinredningar måste vara minst 1 250 mm breda, sidogångar 
minst 750  mm breda. Säkerhetsavståndet till transportmedlen måste vara 
minst 500 mm på varje sida.
Genomfarter eller passager, till exempel för gaffeltruckar måste säkras mot 
nedfallande lagringsgods (till exempel genom en spånskiva som lagts på en 
balk). Den fria höjden måste minst motsvara fordonshöjd +250 mm, men får 
inte vara lägre än 2 000 mm.

6. Påkörningsskydd
För att säkra hörnytorna och genomfarterna krävs enligt DGUV 108-007 ett 
påkörningsskydd som är minst 400 mm högt och har försetts med märkning i 
gult och svart.

7. Tvärlagring av lastpallar

Det är inte tillåtet att stapla på tvären utan djupa stöd. (Undantag: till exem-
pel vid programmerad stapling).

8. Genomskjutningsskydd
För dubbla hyllor föreskrivs genomskjutningsskydd om säkerhetsavståndet på 
minst 100  mm mellan lastpallarna inte upprätthålls. Genomskjutningsskydd 
måste vara verksamma upp till en höjd av minst 150 mm.

9. Säkerhetsavstånd
Bestäm hyllornas exakta plats på hallgolvet med hjälp av måttband och krita. 
Därvid är det särskilt viktigt att beakta det nödvändiga säkerhetsavståndet 
till väggen samt DGUV 108-007. När det gäller väggavstånd måste dessutom 
lastpallarnas överhäng beaktas (till exempel: lastpallars överhäng 
50 mm + 100 mm säkerhetsavstånd = avstånd till vägg = 150 mm).

10. Golvplattans beskaffenhet
Golvplattan måste absorbera belastning genom tryck, drag och reaktions-
kraft från hyllorna. Den minsta tjockleken på basplattans komponenter är 
200 mm och det minsta djupet på borrhålet 150 mm, såvida inte belastningar-
na och/eller förankringen kräver större tjocklekar/djup. Golvets jämnhet 
måste garanteras för RFZ-system enligt FEM 9.831 respektive för konventio-
nella hyllsystem, hyllsystem med genomfarter etc. enligt DIN 18.202. Beakta 
minsta betongkvalitet C 20/25 (utan magnesit) med motsvarande armering.

Eventuella belastningar genom jordbävning eller nödvändiga brandskyddsåt-
gärder har inte beaktats. De lagstadgade föreskrifterna för byggen måste 
kontrolleras av uppdragsgivaren respektive användaren.

 MANÖVRERING
Den angivna jämna belastningen per fack och fält (se typskylt) får inte över-
skridas. Vid justering av balkarna måste beaktas att denna endast får utföras i 
olastat tillstånd. En höjdförändring, särskilt när det gäller det nedersta fack-
et, förändrar stativens tillåtna belastning. Efter installation och ombyggnad 
av hyllorna måste de medföljande låspinnarna sättas in på ett vederbörligt 
sätt. Det är viktigt att se till att endast originallåspinnar används.

Lastpallarna eller lasterna ska staplas i hyllan på ett sådant sätt att förskjut-
ningen av lastens tyngdpunkt i förhållande till hyllans centrum inte överskri-
der 50 mm i djupriktningen. Det är viktigt att se till att lasten stöds ordentligt 
på balkarna. Lastpallar respektive laster i hyllsystem får inte skjutas över bal-
karna eller sättas ner ryckigt på dem. Det är inte tillåtet att köra på hyllorna 
med lasten eller gaffeltrucken. Om en hyllkomponent har deformerats synligt 
på grund av felaktig användning, måste den bytas ut omedelbart. 

Endast gaffeltruckar med lämpliga gaffellängder får användas för att stapla 
lastpallar. 

Endast lastpallar som är i felfritt skick och uppfyller kvalitetsvillkoren från 
lastpallarnas tillverkare får användas. 

Lastpallarna får endast användas på det sätt som tillverkaren avser. Därvid får 
den jämnt fördelade belastningen som är tillåten för den avsedda använd-
ningen inte överskridas.

För eventuella ombyggnader av systemet krävs samråd i förväg med oss. 
Ombyggnad av befintliga hyllor får utföras av lämplig och utbildad personal. 
Ombyggnadsåtgärderna får endast utföras i olastat tillstånd. Återmontering/
ny montering av systemet måste utföras i överensstämmelse med reglerna 
och informationen i denna handledning! 

Om fackhöjder eller installationen av hyllor ändras måste de befintliga lastde-
kalerna kontrolleras med avseende på deras giltighet. Om dekalerna inte 
längre motsvarar de gällande belastningarna måste aktuella dekaler med 
motsvarande lastspecifikationer beställas från oss för att uppfylla kraven från 
yrkesorganisationen och de tillämpliga standarderna.

 INSPEKTION AV HYLLOR
Kontrollerna baseras på den nya europeiska standarden EN 15635 (”Riktlinjer 
för säkert arbete”). Den definierar hur kontroller av lagerinredningar/hyllor 
ska äga rum.

Visuella kontroller
Respektive säkerhetsansvarig måste se till att inspektioner utförs med jämna 
mellanrum, vanligtvis varje vecka respektive med andra intervaller på grund-
val av en riskanalys. En formell, skriftlig rapport måste skrivas och sparas.

Expertbesiktningar
”En inspektion måste utföras av en behörig person med högst 12 månaders 
mellanrum. En skriftlig rapport måste skickas till säkerhetsansvarig med 
observationer och förslag på eventuella åtgärder som eventuellt kan krävas.” 
(Utdrag DIN EN 15635)

Expertbesiktning av sakkunnig person från SCHULTE Lagertechnik
Expertinspektionen måste utföras av en sakkunnig person (till exempel en 
utbildad specialist för hyllor från SCHULTE Lagertechnik) som är förtrogen 
med motsvarande lagar och förordningar på plats. Dessutom krävs speciell 
kunskap om lagerinredningar och hyllor.
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Verktyg som krävs för installation

Säkerhet och användning

Beakta säkerhetsföreskrifterna!

Beakta skyddsåtgärderna vid installationen!

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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Säkerhet och användning

Föreskrifter för förankring

Uppgifter om förankring

Principiellt gäller föreskrifterna för förankring från respektive tillverkare av pluggar. Monteringen av pluggarna
ska utföras i överensstämmelse med tillverkarens respektive monteringsanvisning. Motsvarande information och 
upplysningar följer med fästelementen. För frågor kontakta SCHULTE Lagertechnik.

Montering med pluggar får endast utföras av utbildad personal.

VIKTIGA UPPLYSNINGAR: 

GOLVANKARE

Vi ber dig att under alla omständigheter se till att våra pallställsystem  
får fästas med golvankare M12 x 110 mm, artikelnummer 46699 i förzinkat  
eller i rostfritt stål, artikelnummer 16113-V4A.

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.  
Vid avvikelser krävs samråd med SCHULTE Lagertechnik.

SKRUVANKARE

Påkörningsskyddens hörn och elementen för påkörningsskyddens väggar får fästas 
med förzinkade skruvankare Ø 10 x 90 mm, artikelnummer 16557 eller likvärdiga.

Det är inte tillåtet att blanda pluggtyperna, i annat fall upphör
de motsvarande godkännandena och eventuella garantianspråk att gälla.

Typ golvankare

Typ skruvankare
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Säkerhet och användning

Lodrät installation

GolvförankringBalkarnas utböjning

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

Toleranser golvjämnhet DIN 18202

Rikta in hyllan vinkelrätt och vertikalt 
inom de föreskrivna toleranserna. 
Kompensera för höjdskillnader i golvet 
genom att lägga under mellanläggs-
plåtar. 

Beakta det maximala antalet av 5 mel-
lanläggsplåtar eller den maximal höj-
den 10 mm. Därutöver krävs samråd 
med SCHULTE Lagertechnik.

Avvikelsen från vertikalen får inte 
överskrida H/350 i hyllans längsgående 
och tvärgående riktning. 

Principiellt krävs golvförankring. Varje fotplatta ska förses med 
2 golvankare. Borrhålen borras genom fotplattan in i golvet, 
förankringarna sätts i och dras åt. Förankringarna måste fästa 
direkt betongen.

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.

Den maximala vertikala utböjningen på en balk är längden 
dividerat med 200!

EXEMPEL:  Vid balklängd 2 700 mm är den  
maximala utböjningen 13,5 mm (2 700 : 200 = 13,5).

H

max. H/350 max. H/350

H

Mellanläggsplåtar upp  
till en höjd på max. 10 mm!

L = Längd balk

max.
L/200 Borr Ø 12 mm

Borrdjup 120 mm
Golvankare
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Säkerhet och användning

Lagring och avstånd mellan lastpallar

Lastpallarnas maximala överhäng

1 12

2 2 2

3

Balkens höjd
från golvet till en 

höjd på 
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

Horisontella och vertikala  
fria ytor för gaffeltruckar

Teckenförklaring 
1  Lastpall med överhängande last
2  Lastpall utan överhängande last
3   Balk utan utböjning  

(maximal vertikal utböjning av en 
balk: längd/200)

Teckenförklaring 
Z1 Avstånd mellan lagringsgods och lagringsgods

Z2 Avstånd mellan lastpall och stativram

Z3  Avstånd mellan lagringsgods och väggen, genom-
skjutnings-skydd eller låsande förstärkning (min. 
100 mm)

1  Gång mellan pallhyllor
2  Lastpall utan överhängande last
3  Lastpall med överhängande last
4   Vägg, genomskjutningsskydd eller låsande  

förstärkning bakom lastenheterna

1  Gångbredder
Gångarna mellan hyllsystemen 
måste vara tillräckligt breda. 
Gaffeltrucken måste köra längs 
och kunna svänga 90° för att 
kunna lagra och hämta.

De erforderliga gångbredderna 
framgår ur databladet för den 
gaffeltruck som används.

De horisontella och vertikala fria ytorna 
får inte underskrida värdena som visas på 
illustrationen och tabellen.

I miljöer med hög risk, som definierats av 
planeraren, kan det behövas större fria 
ytor för att bibehålla säkra arbetsförhål-
landen.

Balk

Balk

St
at

iv
ra

m

St
at

iv
ra

m

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

 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
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Lastning av hyllor och lagring

Lastning av hyllor och lagringens ordningsföljd
Pallhyllorna måste lastas jämnt i ordningsföljden nedifrån och upp (se illustration). Detta måste göras av utbil-
dad lagerpersonal med lämpliga lyftdon!

UPPLYSNING: Eventuellt befintligt genomskjutningsskydd får inte användas medvetet för att placera eller stop-
pa lastpallar på hyllan!

Använd endast oskadade lastpallar, defekta lasthjälpmedel kanske inte längre klarar den belastning som lasten 
orsakar och bryts.

Lyftdonet måste under alla omständigheter ha en gaffellängd med vilken hela lastpallens längd täcks. Kortare 
gafflar är inte tillåtna!

Enligt DGVU – föreskrift 208-021
Punkt 1.12:

Gods ska lagras på hyllorna på ett sådant sätt att det avstånd iakttas som avses för systemet när 
det gäller rälsbunden utrustning för insättning och urplockning med last.

(Detta innebär bland annat att staplingskranar inte får köra på eller skada hyllstrukturen!)

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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EJ TILLÅTET!

EJ TILLÅTET!

Användning av lagerinredningen enligt DIN EN 15636 bilaga E, användningsinformation

Lagring i hyllsystem för lastpallar vid ojämnt fördelad last:

EJ TILLÅTET!

Allmänt

Insättning och utplockning med lyftdon bör hanteras försiktigt. Inga ytterligare krafter respektive stötbelast-
ningar får läggas till de krafter som utövas på hyllan när lastpallarna hanteras på ett vederbörligt sätt. Följ-
aktligen behöver gaffeltruckförare specialutbildning för att arbeta i lagerinredningar, eftersom sådana stora, 
ytterligare och undvikbara krafter såsom slipa eller stöta vanligtvis inte beaktas vid dimensioneringen av lagerin-
redningar.

Asymmetrisk belastning av pallhyllornas balkar bör undvikas eftersom de leder till farlig överbelastning av 
hyllsystemen genom punktbelastningar. I det följande beskriver vi några exempel på felaktiga belastningsformer 
som inte genererar jämnt fördelade belastningar utan snarare punktbelastningar.

Som namnet antyder införs lasterna vid denna typ av lagring punktvis i pallhyllans balkar. Dessa komponenter 
har dock beräknats och dimensionerats i enlighet med tillämpliga regler med endast jämnt fördelade laster.

Om du behöver lagra laster med punktlaster i ditt lager, ber vi dig kontakta oss för att beräkna ett korrekt hyll-
stativ – kombination av balkar.

1. Lagring av lastpallar med  
överhängande last
Vid lagring av lastpallar med överhängande last kan en 
överbelastning av pallhyllans balkar uppstå. I det visade 
exemplet placerades endast 2 lastpallar i ett hyllfält med 
2 700 mm långa balkar istället för de normala 3 lastpal-
larna.

Hela fackbelastningen fördelas alltså endast över två 
lastpallar istället för jämnt över tre lastpallar!

UPPLYSNING: Detta innebär att hälften av den totala 
facklast är centrerad på balkarna.

Åtgärder:

Efter samråd med oss   kan vid behov större balkar till 
pallhyllan användas. 
 

2. Lagring av material som lagras med två 
träbalkar som underlägg
Vid lagring av material med underlägg skapas otillåtna 
punktbelastningar, beroende på balkarnas anordning, 
även om det lagrade godset placeras på lastpallar. I detta 
exempel överförs hela facklasten på två punkter.

Åtgärder:

Efter samråd med oss   kan vid behov större balkar till 
pallhyllan användas.

Vid behov måste varorna placeras på andra lastpallar el-
ler förvaras på ytterligare lämpliga lyftdon såsom djupa 
vinklade stödramar.
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Säkerhet och användning

Lagring av lastpallar, ej jämnt fördelad last

3. Lagring av cylindriskt (runt)  
lagringsgods
Vid lagring av rullar, fat och andra runda 
material genereras otillåtna punktbe-
lastningar – även om det lagrade godset 
placeras på lastpallar. På grund av den 
cylindriska formen överförs lasterna uteslu-
tande centrerat och punktvis, det vill säga i 
detta exempel på europapallens respektive 
centrala bärbalk.

Åtgärder:

Efter samråd med oss   måste större balkar 
till pallhyllan användas. En annan åtgärd 
kan vara användningen av så kallade cen-
treringshjälpmedel, till exempel av trä. Med 
denna åtgärd kan punktbelastningarna 
härledas som ytlaster. 
 

4. Lagring av lagringsgods som inte anordnats  
centrerat
Om lastbärarna inte är jämnt lastade, kan ensidig be-
lastning av pallhyllans balkar uppstå. Exemplet visar en 
ogynnsam lastning, här bärs cirka 80–90 % av fackets last 
av endast en av pallhyllans balkar – INTE TILLÅTET!

Lasten måste bäras jämnt av båda balkarna.

Åtgärder:

Lasta om omedelbart, lasten på lastpallen måste fördelas 
jämnt.

EJ TILLÅTET!

EJ TILLÅTET!
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Säkerhet och användning

Lagring av lastpallar, ej jämnt fördelad last

5. Mycket varierande pallvikter i ett hyllfack
Om pallar med mycket olika lastvikter lagras på ett 
hyllplan, kan det även här hända att pallhyllans balkar 
utsätts för en ojämn belastning. I exemplet till höger 
vilar i mitten 50 % av facklasten på pallhyllans balkar.

Åtgärder:

Försök att alltid lagra lastpallar som är lika tunga. Om 
detta inte är möjligt bör lastpallarna med tyngre last 
inte lagras i mitten, utan alltid på hyllfackens utsida. 
 

6. Lastpallar med olika last
Om lastbärare lastas ojämnt resulterar detta inte bara i 
punktuella fackbelastningar utan det finns också risk för 
att lasten kan glida och att enskilda delar faller ner.

Åtgärder:

Lasta lastbärarna jämnt och säkra smådelar och löst gods 
på lastpallarna mot att falla ned.

Ojämn lastning av lastpallarna kan förskjuta lastens tyngdpunkter.
OBS: VÄLTRISK!

EJ TILLÅTET!

EJ TILLÅTET!
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Montering

Montering av stativramarna

Dubbel anslutning
utan distanshylsa

Distanshylsa

Fotplatta

Enkel anslutning
med distanshylsa

Placera horisontalstag och diago-
nalstag mellan ramprofilen och 
skruva ihop dem!

*UPPLYSNING (för operatörssidan):
Vi rekommenderar att du placerar ramfackver-
kets första diagonala knut på hyllans manöversi-
da, se illustration (ingen statisk skyldighet)

OBS: Beakta det korrekta läget på fönsterperforeringarna när du börjar montera!

Horisontalstag

Diagonalstag

Diagonalstag

Horisontalstag

Diagonalstag

Ramprofil

För montering av hori-
sontalstag och diago-
nalstag, beakta tabellen 
på sidan 13!

Montering av fotplattorna

Stativram

Stativram typ S625-A18/S635-B20/
S645-B25

Stativram typ S610-M18

Stativram

Fotplatta

1 mutter M8

Fotplatta

1 skruv 
M8x95

2 skruvar 
M8x25

2 skruvar 
M8x25

1 skruv 
M8x95

76 mm bred 100 mm bred

UPPLYSNING*
för operatörssi-
dan

upptill

nedtill

Skruvar för montering av fackverk
M8x45 M8x70
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Tabell 1: Rammontering med horisontalstag och diagonalstag

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

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

Dubbel anslutning Enkel anslutning

Längdmått för horisontalstag och diagonalstag

Ramdjup
Längd

Horisontal
Längd

Diagonal

800 mm 752 mm 973 mm

1 100 mm 1 052 mm 1 217 mm

Ramtyp S610-M18

Ramdjup
Längd

Horisontal
Längd

Diagonal

800 mm 715 mm 945 mm

1 100 mm 1 015 mm 1 186 mm

Ramtyp S625-A18

Ramdjup
Längd

Horisontal
Längd

Diagonal

800 mm 667 mm 983 mm

1 100 mm 967 mm 1 204 mm

Ramtyp S635-B20/S645-B25
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Bas- och påbyggnadshylla – montering

Stativram
inne

Stativram
ute

Stativram
ute

min. 500 mm

min. 
500 mm

Spännhöjd
se sidan 15

Uppgifter om  
fältlast

min. 100 mm

Balk

Fotplatta

Bashylla

Påbyggnadshylla

UPPLYSNING:  
Vi rekommenderar att du placerar ram-
fackverkets första diagonala knut på 
hyllans manöversida, se illustration  
(ingen statisk skyldighet)

OBS: Försäkra dig om att fönsterperforeringen är i rätt läge när du börjar montera!

upptill

nedtill

Avståndsstycke

till 6 000 mm
2 styck

6 001–9 000 mm
3 styck

9 001–13 000 mm
4 styck

Erforderligt antal avståndsstycken med höjdenAvståndsstycken kopplar ihop två enkla hyllor till 
en dubbel hylla.

VIKTIGT: Avståndsstyckena måste alltid monte-
ras med stag på kopplingspunkterna  
(se illustrationen nedan)!

Hyllans manöversida
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Belastningsvärden

Fältlaster pallhyllor, beroende på antalet balkplan

3 fält och mer
med minst 2 par balkar = 100 %

2 fält
med minst 2 par balkar = 90 %

1 fält
med minst 2 par balkar = 80 %

Z

K

Reducering av uppgifterna om fältlast vid  
mindre än 3 hyllfält bredvid varandra!

K = fackhöjd/spännhöjd
Avstånd från övre kanten på  
hallgolvet/ett hyllfack till 
övre kanten på  
nästa hyllfack. 

Fackhöjden/spännhöjden  
har direkt inflytande på  
hyllornas fältlaster.

Följande uppgifter om fältlast (100 %) gäller 
för 3 hyllfält och mer bredvid varandra med 
minst två par balkar.

Laster för 1 eller 2 fält reduceras  
procentuellt enligt grafikerna till vänster.

Max. fältbelastning för ramtyp S610-M18

Fackhöjd
2 balk- 
plan

3 balk- 
plan

4 balk- 
plan

5 balk- 
plan

6 balk- 
plan

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. fältbelastning för ramtyp S625-A18

Fackhöjd
2 balk- 
plan

3 balk- 
plan

4 balk- 
plan

5 balk- 
plan

6 balk- 
plan

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. fältbelastning för ramtyp S635-B20

Fackhöjd
2 balk- 
plan

3 balk- 
plan

4 balk- 
plan

5 balk- 
plan

6 balk- 
plan

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. fältbelastning för ramtyp S645-B25

Fackhöjd
2 balk- 
plan

3 balk- 
plan

4 balk- 
plan

5 balk- 
plan

6 balk- 
plan

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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Uppgifter om balklasten

Balklaster

Balktyp LNS-DUO Balktyp EGN-DUO

Längd 
mm

Bärkraft 
kg/par

Balktyp

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

Montering av balkarna

Balkmontering: För in balkarna med spännena i 
stödprofilerna och sätt i låspinnarna.

För in en platt skruvmejsel i öppningen 
för låspinnen till spännet på balken och
lyft försiktigt balken in i det nedersta 
ändläget.

Använd ingen hammare för monteringen av balkar!
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Golvförankring

Principiellt krävs golvförankring. För pallhyllor används 2 styck golvankare M12x110 mm,  
artikelnummer 46699 för varje fotplatta. 
Borrhålen placeras genom fotplattorna i golvet, förankringarna sätts i och dras åt med det angivna  
vridmomentet. Förankringarna måste fästa direkt betongen.

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.

Följ uppgifterna för golvförankring för enkla och dubbla hyllrader på sidan 18!

Fastsättning med 2 golvankare, borr Ø 12 mm, borrdjup 120 mm

Påkörningsskydd Stolpskydd (tillval)

Påkörningsskyddens hörn måste alltid förankras i golvet!
Minsta avståndet till hyllstativet ca 50 mm. Varje hörn ska
sättas fast med 4 styck skruvankare!

L-form

L-form

U-form

U-form

Använd skruvankare!

Ø 10 x 90 mm SW 15
Borr – Ø = 10 mm

Borrdjup = 100 mm

2 x

2 x

 4 x M10x25 
+ 4 muttrar M10
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Föreskrifter för förankring
Antalet ankare beror på statiska specifikationer, hylltyp, enkel – eller dubbel hylla – och eventuellt på speciella förhål-
landen på installationsplatsen. I normala fall gäller alltid: 2 styck golvankare per fotplatta.

Vissa typer av förankring kan dock vara föreskrivna på grund av statiska krav.

Om det finns föreskrifter för förankring måste dessa instruktioner under alla omständigheter iakttas.

Illustration exempel enkel rad
2 styck ankare per fotplatta
Nr i cirkel = antal ankare

M12x110 mm artikelnummer 46699

M12x110 mm artikelnummer 46699

Illustration exempel rad med dubbla hyllor
2 styck ankare per fotplatta
Nr i cirkel = antal ankare

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

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.  
Vid avvikelser krävs samråd med SCHULTE Lagertechnik.

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.  
Vid avvikelser krävs samråd med SCHULTE Lagertechnik.
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Påkörningsskydd vägg/golvförankring

Påkörningsskydd vägg 
för enkel hylla

Påkörningsskydd vägg 
för dubbla hyllor

4 skruvankare Ø 10 mm

                  SW 15
Plastproppar

4 skruvankare  
Ø 10 mm x 90 mm

4 skruvankare  
Ø 10 mm x 90 mm

SW 15

4x

2x

2 x M10 2 x M10

Stödkonsol

2 x M10

2 x M10

1 SK

2 x M10

För dubbla hyllor:
Centrala stödkonsoler måste 
skruvas fast på påkörnings-
skyddets väggprofil vid 
montering!  
Förankra stödkonsoler och 
sätt i proppen.

Förankra alla hörn på påkör-
ningsskydden och stödkon-
soler med skruvankare.
Skruvankare Ø 10 x 90 mm 
SW 15 artikelnummer 16557
Borr – Ø = 10 mm  
Borrdjup = 100 mm
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Genomskjutningsskydd (DSS) för enkla och dubbla hyllor

Sätt i DSS-konsolerna* på hyllramen och 
skruva ihop med hyllramen på sidan 
vardera 1x (lyftsäkring). 

För in C-profilen i öppningarna på 
DSS-konsolerna och skruva ihop den 
med vinklarna.

* DSS-konsoler = genomskjutningsskydd konsol
** Pü = lastpallars överhäng

Mängd
Artikel-
nummer

Beteckning

Genomskjutningsskydd

1 Profil C50/15/D8,5 mm

1 16734-N 2-krokar DSS-konsol höger

1 16739-N 2-krokar DSS-konsol vänster

2 16287-N Vinkel

2 19896 Skruvar M8x20 DIN933 8.8

4 16515 Sexkantmuttrar M8 med spärrtand

2 16230 Skruvar M8x20 DIN603 8.8

Vinkel

Vinkel

C-profil

DSS-konsol
vänster

ram

Låsskruv
M8x20 och mutter

Låsskruv
M8x20 och mutter

C-profil

Balk till pallhyllor

Hyllram

DSS-konsol
vänster

DSS-konsol
höger

Skruv med runt 
huvud
M8x20 och mutter

Skruv med runt 
huvud
M8x20 och mutter

C-profil

För in C-profilen i öppningarna på  
DSS-konsolerna och skruva ihop den 
med vinklarna.

Genomskjutningsskydd (DSS) för enkla hyllor

Genomskjutningsskydd (DSS) för dubbla hyllor
Överhäng Pü** = 75 mm

Överhäng Pü** = 50 mm
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Montering gallervägg baktill

Det första gallerelementet monteras med 4 
distansklossar. Borrhålen på elementet indikerar 
distansklossarnas läge.

Ytterligare gallerelement (påbyggnadselement) 
skruvas ihop direkt med varandra och med den 
befintliga distansklossen (se illustrationen nedan).

Gallerväggarna baktill på påbyggnadshyllorna skruvas tillsammans på EN distanskloss!

Stativram

Distansklossar

G
al

le
rv

äg
g

 b
ak

ti
ll

Stativram

2 skruvar
M8x20 DIN 933

2 skruvar
M8x20 DIN 933

2 flänsmuttrar
M8 DIN 6923

2 flänsmuttrar
M8 DIN 6923

Distansklossar

Underläggsbricka
Karosseribricka
8,4 x 25 x 1,5  

DIN 522

Gallervägg baktill

Stativram Stativram Stativram

Distansklossar DistansklossarDistansklossar

Gallervägg baktill Gallervägg baktill Gallervägg baktill

Gallerväggar 
baktill

Distansklossar

D
is

ta
n

sk
lo

ss
ar

Ramarna skruvas
direkt på varandra!

Alla gallerelement  
måste skruvas ihop 
med varandra!

Skruv
M8x20 DIN 933

Skruv
M8x20 DIN 933
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Spånskivor

Stålpaneler Djupa stöd för gallerboxar

Elementen skruvas ihop med 
de platta skruvarna och pla-
ceras mellan balkarna.

Spånskiva

Balk

Z-plåt

Z-plåt

Z-plåt

Balk

Balkbredd
Antal

Plattor
Antal

Z-plåtar

1 825 mm 1 4

2 225 mm 1 4

2 700 mm 1 4

3 600 mm 2 8

Balkbredd
Antal

Stålpaneler
300 mm

Antal
Stålpaneler

325 mm

1 825 mm 5 1

2 225 mm 2 5

2 700 mm 9 -

3 600 mm 12 -

Antal Z-plåtar och plattor

Stålpanelernas antal och storlek

Stålpaneler
300/325 mm bred

Illustration bredd 1 825 till 2 700 mm Illustration bredd 3 600 mm

Spånskiva

Spånskiva

Spånskiva

Skruvar M8x20
+ muttrar M8
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Galler hyllplan

TT
LL

L 1L 1

TT

Galler hyllplan ilagda

Lastuppgifter
Gallret läggs i jämnt med balken Gallret pålagt

Ramdjup 800 mm

L mm
Balklängd

Facklast kg
Antal  
galler

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

Ramdjup 800 mm

L mm
Balklängd

Facklast kg
Antal  
galler

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

Ramdjup 1100 mm

Facklast kg
Antal  
galler

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

Ramdjup 1100 mm

Facklast kg
Antal  
galler

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

Alternativt med ändflikar 
inställda på 90° för att centre-
ra hyllplanen av spånskiva på 
djupet

* Längder från 3 300 mm i tvådelat utförande

n = 2
(per par)

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

Djupa stöd för tvärlagring
i samma plan

Djupa stöd nedsänkta
för att lägga spånskivor på samma plan  
38 mm mellan balkarna

Antal djupa stöd per balklängd

Balkbredd 50 mm

Ramdjup 
mm

Balklängd  
mm

Antal djupa 
stöd per 

balklängd

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

De djupa stödens 
monteringsposition

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
terin

g

L2 L2

Balklängd 3 600 och 3 900

i två delar

L2 L2L3L3L1 L1

L1 L1L2 L3

Balklängd 950–2 225

i ett stycke

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3L3

Balklängd 2 700 

Balklängd 3 300

i ett stycke

i två delar
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Påskruvbar upphöjning av ändstativ

2 skruvar M8 x 25 och 
flänsmutter M8 per 
stödprofil

3 skruvar M8 x 25 och 
flänsmutter M8 per 

stödprofil

4 skruvar M8 x 25 och flänsmutter M8 
för upphöjning av ändstativ

Påskruvbar upphöjning av ändstativ

Montering på pallhyllans stativ

M
o

n
te

ri
n

g
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Påbyggnadselement

Montering påbyggnadselement (tvådelat)

Typ 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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Påbyggnadselement
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Typ S625-A18

Typ S635-B20/S645-B25

Montering påbyggnadselement (tvådelat)

Per hyllstöd
2 styck halvskålar

Skruvkopplingar
främre sidan

Montering av anslutningskonsoler

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x20

M8x25
+ U-bricka

M8x25
+ U-bricka

M8x25
+ U-bricka

M8x25
+ U-bricka

M8x25
+ U-bricka

M8x25
+ U-bricka

M8x20

M8x20

Skruvkopplingar
bakre sidan
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Påbyggnadselement

Montering ramfackverk

Diagonalstag

Minsta balkavstånd
i påbyggnadssektionen

I denna sektion är ingen 
balkupphängning möjlig.

Påbyggnadselement
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Pallställ
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Pallställ: Pallhylla med ett balkplan

Pallställsystem med ett balkplan, till exempel 
för lagring av big packs eller  
IBC container (tankar).

Bashylla
Påbyggnadshylla

Per fotplatta
2 golvankare!

Principiellt krävs golvförankring. För pallhyllor används för varje fotplatta 2 styck 
golvankare M12x110 mm, artikel- nummer 46699. Borrhålen placeras genom golv-
plattorna i golvet, förankringarna sätts i och dras åt med det angivna vridmomen-
tet. Förankringarna måste fästa direkt betongen.

Borr Ø 12 mm borrdjup 120 mm

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.  
Vid avvikelser krävs samråd med SCHULTE Lagertechnik.

N1

N1

N2

N2

N1

N1

N1

N2

N2

N2

Rammontering enligt sida 12 och 13!

upptill

nedtill
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Pallställ

Montering låspinnar

Pallställ / Lastuppgifter / Urval

Viktigt: sätt i de medföl-
jande LÅSPINNARNA !

Ramdjup mm
Höjd  

lagerplan 
mm

Ramhöjd mm Ramtyp
Balklängd 

mm
Antal  

lastpallar
Balktyp

Lastpallsvikt  
kg

Last  
balkplan 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 stativram
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Pallhylla: 3 stativram

Montering 3 stativram 

3 stativramar är en konstruktiv variant av strukturer med pallställ, som 
ibland kan framställa ekonomiska alternativ till konventionella hyllstruktu-
rer när det gäller lägre belastningar från specialpallar eller stora lastpallar.

Belastningsvärden efter förfrågan.

Viktig upplysning:
Tillåtna fält- och balklaster ökas 
inte vid denna konstruktionstyp!

Balkstödet i mitten måste alltid 
genomgå en statisk kontroll på 
plats. I annat fall kan det leda till 
oönskad överbelastning.
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Montering lagerhylla

Av transportskäl levereras stativramarna isärmonterade.

Montera hyllan i överensstämmelse med denna handledning.

Häng fast balkarna och sätt i låspinnarna.

Sätt sedan fast delningsarmarna på balkarna och skruva ihop.

Stativramarna ska förses med golvankare på golvplattan för att förhindra tippning.
Per fotplatta med 2 golvankare.

Balkupphängning: framtill 3 balkar, 2 balkar baktill

Delningsarmar

Anliggande last  
max. 25 kg!

Max. horisontallast
per fält Q = 200 kg!

Balk

Stativram  
med fackverk

A-fotplatta 
10° lutning

Fotplatta 
Standard

Baksida
2 balkar

Framsida
3 balkar
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Lagerhylla

La
g

er
h

yl
la

Montering stativram

Fotplatta standard
Skruvkoppling:
2 skruvar M8x25 DIN 933
2 flänsmuttrar M8 DIN 6923

Fotplattor

Stativramens sammansättning Stativramens mått

Fackverk

A-fotplatta 10° lutning
Skruvkoppling:
2 skruvar M8x50 DIN 933
2 flänsmuttrar M8 DIN 6923

Skruva ihop horisontaler och diagonaler (fackverk), se 
sidan 7 i denna bilaga.

257

609

692

838

863

664

C

C D B A

D

B

A

A

A

B
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Montering låspinnar

Montering delningsarmar

Golvförankring

Sätt fast delningsarm, plastproppar 40x30.
Skruvkoppling:
1 skruv M8x70 DIN 931
1 flänsmutter M8 DIN 6923

Fotplatta standard A-fotplatta
10° lutning

Golvförankring
per fotplatta
2 golvankare M12 (artikelnummer 46699)

Golvförankring
per fotplatta
2 golvankare M12 (artikelnummer 46699)

Sätt fast delningsarmar på balken
och skruva ihop

Kraven på golvplattan finns på sidan 3, punkt 10.  
Vid avvikelser krävs samråd med SCHULTE Lagertechnik.
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Hylla för kabeltrummor
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Hyllsystem för kabeltrummor

SchrägRoll-system
för lätta till medeltunga kabeltrummor 

Hyllversionen av typ SchrägRoll är ett manuellt manövrerat 
lättare avrullningssystem med en ensidig lutning på 10°.

Det möjliggör individuell användning för avlindning av lätta 
till medeltunga kabeltrummor upp till en trumvikt av 500 kg.

Med detta system är maximala fältlaster upp till 2 250 kg möj-
liga.

Systemet är en obromsad konstruktionstyp som inte är lämp-
lig för maskinell kabellindningsteknik.

BlockRoll-system
för medeltunga till tunga kabeltrummor 

Hyllsystemet BlockRoll är lämpligt för lagring av medeltunga 
till tunga kabeltrummor upp till en trumvikt av 2 000 kg. I 
denna variant har hyllstativen en rak konstruktion.

Detta lagersystem är tillgängligt med konstruktionen Block-
Roll typ HB med fästen på bromsade trumaxlar med utbyt-
bara bromsklossar.

Med detta system är maximala fältlaster upp till 6 000 kg möj-
liga.

Konstruktionen HB är lämplig för användning med maskind-
rivna hasplar eller lindningsmaskiner.

För ytterligare detaljerad teknisk 
information hänvisar vi till vår 
monterings- och bruksanvisning 
med artikelnummer 13075
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De maximalt tillåtna gränsavvikelserna efter montering på en ej lastad hylla måste motsvara uppgifterna 
i tabell 2 och tabell 3 och illustration 9.
ANMÄRKNING: Monteringens gränsavvikelser gäller även om hyllan demonteras och därefter monteras 
på nytt.

Tabell 2 — gränsavvikelser, uppmätt i horisontell riktning

Gränsvärden för de horisontella gränsavvikelserna i XZ-planet
mm

Mätningsföreskrift och beskrivning av gränsavvikelsen
Monteringens gränsavvikel-

ser för hyllklass 400
∂A Avvikelse från det nominella måttet för den fria åtkomstbredden mellan två 

stöd i valfri balkhöjd
±3

∂At Avvikelse från det nominella måttet för hyllans totala längd, kumulativt för 
antalet ”n” fält, uppmätt ungefär på golvnivå

±3n

∂B0 Avvikelse från hyllfrontens nominella mått baserat på respektive ”referenslin-
je för hyllsystemet Z”, uppmätt ungefär på golvnivå

±10

BF Feljustering av motstående hyllstöd på tvären mot ramen ±20

Cx Ramens avvikelse från lodlinjen i X-riktning ± H/350

Cz Ramens avvikelse från lodlinjen i Z-riktning ± H/350

∂D Avvikelse från det nominella måttet för hylldjupet (enkelram) ±6

∂E Avvikelse från det nominella måttet för gångens bredd ungefär på golvnivå ±15

∂F Avvikelse från det nominella måttet för gångens rakhet, uppmätt ungefär på 
golvnivå i förhållande till ”gångsystemets referenslinje X”

±15

Gz Balkens rakhet i Z-riktning ±4/400

Det större av följande värden 
för gränsavvikelse gäller:

Jx Stödens rakhet i X-riktning mellan balkar, som anordnats med ett ± 3 eller

avstånd HB från varandra ± HB/400

Jz Initial krökning av en stativram i Z-riktning ±H/500

Gz Förvridning av balk i mitten på fältet 1° per m

Tabell 3 — gränsavvikelser, uppmätt i vertikal riktning

Gränsvärden för de vertikala gränsavvikelserna i Y-riktning
mm

Mätningsföreskrift och beskrivning av gränsavvikelsen
Monteringens gränsavvikel-

ser för hyllklass 400
Det större av följande värden 
för gränsavvikelse gäller:

Gy Balkens rakhet i Y-riktning ± 3 eller + A/500

∂H1A Avvikelse från den nedre balknivåns ovansida jämfört med fotplattan ±10

∂H1 Avvikelse från den nedre balknivåns ovansida H1 jämfört med fotplattans nivå ± 5 eller H1/500

Hy Höjdavvikelse för lastpallarnas stödpunkter mellan de främre och bakre bal-
karna i ett fack

±10

ANMÄRKNING Vid registrering av hyllans mått mäts vanligtvis gränsavvikelserna och fria utrymmen i hyll-
konstruktionen innan hyllan lastas. Gränsavvikelserna i denna europeiska standard är kanske inte tillämpli-
ga på lastade hyllor.
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Monteringens gränsavvikelser, källa: Utdrag ur DIN EN 15620
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20Registreringen av hyllmåtten kan kompletteras om individuella avtal kräver det (se bilaga C).

Teckenförklaring

A fri åtkomstbredd mellan två stöd
B0 Avstånd mellan referenslinjen för hyllsystemets Z och hyllfronten
BF Feljustering av motstående hyllstöd på tvären mot ramen
Cz Cx Ramens avvikelse från lodlinjen i Z-riktning respektive X-riktning
D Hylldjup (enkelram)
E Gångbredd
F Avståndet mellan gångsystemets referenslinje X och hyllstödets framsida
GzGy Balkens rakhet i Z-riktning respektive Y-riktning
H Höjd från ovansidan av fotplattans nivå till hyllstödets ovansida
HB Höjd från ovansidan av plattans nivå till nästa högsta plattnivå
Hy Höjdavvikelse för lastpallarnas stödpunkter mellan de främre och bakre balkarna i ett fack
H1A Höjd från den nedre balknivåns ovansida till ovansidan på fotplattans nivå
H1 Höjd från ovansidan av fotplattans nivå till en annan valfri plattnivå
Jz Stödens rakhet i X-riktning mellan angränsande balkar
Jz Initial krökning av en stativram i Z-riktning
L Avstånd från mitten till hyllstödens centrum

Illustration 9 — horisontella och vertikala gränsavvikelser
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ALLMÄNT: De maximalt tillåtna gränsavvikelserna för olastade hyllor efter systemets montering måste 
motsvara tabell 7 och tabell 8 samt illustration 18.

ANMÄRKNING. Monteringens gränsavvikelser, deformationer och fria ytor gäller även om hyllan 
demonteras och monteras på nytt.

Tabell 7 — gränsavvikelser, uppmätta i horisontell riktning

Horisontella gränsavvikelser för X Z-planet
mm

Mätningsföreskrift och beskrivning av gränsavvikelsen
Monteringens gränsavvikelser för 

hyllklass 300

∂A Avvikelse från det nominella måttet för den fria åtkomstbredden mellan 
två stöd i valfri balkhöjd

±3

∂At Avvikelse från det nominella måttet för hyllans totala längd, kumulativt 
för antalet ”n” fält, uppmätt så nära fotplattan som möjligt

± 3n

Det större av de följande värdena 
gäller

B Felinriktning av stöden i gångens tvärriktning, kumulativt för antalet ”n” 
fält, uppmätt ungefär på golvnivå.
För klass 300A gäller detta endast för stöden i gången.
För klass 300B gäller detta för stöden i gången och de bakre stöden.

±10
eller
för klass 300A: ±1,0n
för klass 300B: ± 0,5n

∂B0 Avvikelse från hyllfrontens nominella mått vid överföringsplatsen baserat 
på respektive ”referenslinje för hyllsystemet Z”, uppmätt ungefär på 
golvnivå

±10

Cx Ramens avvikelse från lodlinjen i X-riktning ± H/500

Cz Ramens avvikelse från lodlinjen i Z-riktning utan fast matningsdjup: +H/500
med fast matningsdjup: ±H/750a

∂D Avvikelse från nominella måttet för hylldjup (enkel- eller dubbelram) Enkelram: ± 3
Dubbelram: ± 6

∂E Avvikelse från det nominella måttet för gångens bredd ungefär på golv-
nivå

±5

∂E1 Avvikelse från det nominella måttet för bredden mellan styrskenorna +5
0

∂E2 Avvikelse mellan stöden på en sida om styrskenan ±5

∂F Avvikelse från det nominella måttet för gångens rakhet, uppmätt unge-
fär på golvnivå beträffande ”gångsystemets referenslinje X” eller enligt 
specifikationerna från leverantören av trucken

±10

F1 Avvikelse mellan angränsande stöd, uppmätt ungefär på golvnivå i 
Z-riktning

±5

Gz Balkens rakhet i Z-riktning ±.4/400

Det större av de följande värdena 
gäller

Jx Stödens rakhet i X-riktning mellan balkar, som anordnats med ett 
avstånd av HB mellan varandra

±3 eller±ÄB/750

Jz Initial krökning av en stativram i Z-riktning ± H/500

∂M Gränsavvikelse för den övre styrskenan Definieras av den som utfärdat spe-
cifikationen eller gaffeltruckens till-
verkare.

Tw Förvridning av balk i mitten på fältet 1° per m

a H/500 är också tillåtet, förutsatt att överhänget på lastpallens skenor eller klossar överskrider den främre balken 
med 75 mm eller mer och skenorna eller klossarna stöds av balkar.
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20Tabell 8 — gränsavvikelser, uppmätta i vertikal riktning

Vertikala gränsavvikelser i Y-riktning
mm

Mätningsföreskrift och beskrivning av gränsavvikelsen
Monteringens gränsavvikelser för hyll-

klass 300

Det större av de följande värdena gäller:

Gy Balkarnas rakhet i Y-riktning ± 3 eller ±A/500

∂H1 Avvikelse från den övre kanthöjden för en balk ovanför den nedre 
balkhöjden

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

∂H1A Avvikelse från nedre balkens överkant på varje stöd jämfört med 
golvnivån

±7

∂H3 Gränsavvikelse för den övre styrskenan, om tillgänglig Om tillgänglig, definierad av leverantö-
ren eller gaffeltruckens tillverkare

Hy Avvikelse i lasthöjden på lastenheternas mellan de främre och bakre 
balkarna i ett fack

±10

ANMÄRKNING 1 En registrering av hyllmåtten för mätning av gränsavvikelserna vid montering kan utföras innan 
hyllan lastas. Gränsavvikelserna i denna europeiska standard är kanske inte tillämpliga på lastade hyllor. Registreringen 
av hyllmåtten utförs om individuella avtal kräver det (se bilaga C).

ANMÄRKNING 2 De i detta dokument angivna enskilda fria ytorna är lägsta värden. Planeraren ansvarar för att 
definiera de fria ytorna för det totala systemet med hjälp av de fria ytor och gränsavvikelser som anges i detta 
dokument. Om större fria ytor krävs bör dessa bestämmas av truckleverantören eller planeraren (se bilaga F).

ANMÄRKNING 3 Planeraren bör avgöra om det är nödvändigt att ta hänsyn till de gränsavvikelser som gäller för det 
ogynnsammast möjliga fallet eller om det är möjligt att av tekniska eller ekonomiska skäl avvika från de siffror som 
anges i detta dokument, såvida det totala systemets funktionalitet kan garanteras (se bilaga G).
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Pallhyllor

Teckenförklaring

A fri åtkomstbredd mellan två stöd
B0 Avstånd mellan referenslinjen för hyllsystemets Z och hyllfronten
B1, B2 Felinriktning av stöden i gångens tvärriktning i fält 1 respektive 2
Cz, Cx Ramens avvikelse från lodlinjen i Z-riktning respektive X-riktning
D Hylldjup (enkelram)
E Gångbredd
E1 Avstånd mellan styrskenor
E2 Avståndet mellan styrskenan och hyllstödets framsida
F Avståndet mellan gångsystemets referenslinje X och hyllstödets framsida
F1 Avvikelse mellan angränsande stöd, uppmätt ungefär på golvnivå i Z-riktning
Gz ,Gy Balkens rakhet i Z-riktning respektive Y-riktning
H Höjd från ovansidan av fotplattans nivå till hyllstödets ovansida
HB Höjd från ovansidan av plattans nivå till nästa högsta plattnivå
Hy Höjdavvikelse för lastpallarnas stödpunkter mellan de främre och bakre balkarna i ett fack
H1A Höjd från den nedre balknivåns ovansida till ovansidan på fotplattans nivå
H1 Höjd från ovansidan av fotplattans nivå till en annan valfri plattnivå
Jx Stödens rakhet i X-riktning mellan angränsande balkar
Jz Initial krökning av en stativram i Z-riktning
L Avstånd från mitten till hyllstödens centrum
M Avstånd från hyllstödets framsida till styrskenans övre kant

Illustration 18 — gränsavvikelser i horisontell och vertikal riktning
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