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Montageanvisning
Alfa Laval

1

Pressbolaget – Typ Alfa Laval

Enpallsförvaring – Kortsideshantering
Frontvy

Tvåpallsförvaring – Kortsideshantering

Trepallsförvaring – Kortsideshantering

Sidovyer
Enkelställ

Dubbelställ

½-pallar 800 x 600 mm
hanteras som regel från den 800 mm långa
sidan och kan därför förvaras på samma sätt
som 1/1-pallen. Djupet på ställen blir dock
endast 550 mm emot 1100 mm för 1/1pallen. Om ställen för 1/1-pallar även önskas
för förvaring av ½-pallar kan bärbalkar
inläggas, så att två st. ½-pallar kan placeras
på djupet.

Pressbolaget – Typ Alfa Laval

Enpallsförvaring – Långsideshantering
Frontvy

Tvåpallsförvaring – Långsideshantering

Sidovyer
Enkelställ

Dubbelställ

Vid långsideshantering inlägges 2
st. tvärbalkar (för
varje tvärbalk)
ovanpå de
längsgående
balkarna. Detta
som en extra
säkerhet, enär
pallen ej är försedd
med någon
längsgående bräda
på den 800 mm
långa sidan.

Konstruktion och Montering
Gavlarna levereras helsvetsade, inkl fotplattor och fästen
för ryggstag varför monteringen härigenom underlättas
högst betydligt.
Det översta balkparet i varje sektion skall skruvas fast (
två st. ½” bult i varje ände), medan övriga bärbalkar
upphängs med patenterad hake enligt vidstående skiss.
Bärbalkarna är flyttbara på var 50:e mm i stolparnas
perforering. Stället stagas i rygg med diagonalstag, som
monteras på var 3:e sektion enligt exemplen på dessa
sidor. När pallställen placeras utomhus bör de levereras
galvaniserade. Samtliga bärbalkar bör då skruvas fast.
Detta på grund av att underlaget då ofta är av ojämn
beskaffenhet.
Belastning
Bärbalkar tillverkas som standard för 500 – 2000 kg/pall.
Belastning per sektion , exkl. golvlast:
lätta serier 6000 kg
tunga serier 12000 kg
Standardhöjder
2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 4800, 5200 och
5600 mm.

Pressbolaget – Typ Alfa Laval

Hållfasthetskontroll av pallställ Alfa Laval
Pallstället antags vara uppfört med tre st. bärplansnivåer (2K) och max. pallvikt 1000 kg.
bärplansnivåerna förutsätts vara jämnt fördelade i höjdled.
Hållfasthetsberäkning enligt SS2240 och StBK-N5 visar att tillåten last reduceras enligt följande:
 P.g.a. stolpens rymdknäckning reduceras max. pallvikt till 840 kg.
 P.g.a. stolpens böjning vid toppen i tvärled reduceras max. pallvikt till 869 kg. Det finns inget
diagonalstag i gavelns övre fack vilket innebär att det är känsligt för truckstöt.
 P.g.a. bärbalkens utformning med öppen C-profil vid balkändarna, kan den vara känslig för
vridning. Provbelastning bör ske enligt StBK-N5 för att utröna bärförmågans karaktäristiska
värde (när bestående deformationer uppkommer så att funktionen går förlorad).
Ryggstagningen beror på belastningens storlek men kommer sannolikt att innebära kryss i vart
annan eller vart tredje sektion. Bärplanstagning skall ske vid översta bärplanet vid varje
ryggstagskryss.
Pallställ med ryggstag och bärbalkar. 1000 kg/pall.

Gavel

Gaveln saknar diagonalstag i
övre ”facket”.

Stolpen

