Montageanvisning
Boltless

Boltless

Grundprinciperna
Baskomponenterna låses till en stabil
grundkonstruktion.
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Helsvetsade gavlar och balkar av lådprofil.
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Boltless

Styrka: helsvetsade komponenter kopplas snabbt och
säkert samman till ställningar i vilka stabiliteten ökar i
samma mån som belastningen ökar.
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Komplett installation, ekonomiskt uppbyggd enligt
pyramidprincipen.
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Boltless

”Pyramidprincipen”
Boltless Pallställ är den optimala konstruktionen vad gäller enkelhet och mångsidighet. Två grundenheter –
stapelbara gavlar samt balkar – kopplas snabbt och säkert ihop till starka, säkra pallställ. Systemets uppbyggnad
kring modulidén innebär att installationen kan designas och byggas upp steg för steg enligt ”pyramidprincipen”.
Genom att skarva gavlarna, som har den för varje nivå nödvändiga kapaciteten, får man precis den kapacitet man
behöver.
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Belastningstabell
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Boltless
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Boltless

Baskomponenter
Gavlar
Tre typer av gavlar tillverkas med beteckningarna M, H och E. Djupen mellan 500 och 1500 mm
i intervaller om 100 mm. Höjd från 825 till 6000 mm i intervaller om 75 mm. Dessa gavlar kan
staplas på varandra upp till en arbetshöjd av 18 meter. Gavlarna är helsvetsade med U-balkar
som förbinder stolparna horisontalt och diagonalt för att åstadkomma en korrekt fördelning av
belastningen. Stolparna har en säkerhetsfaktor på 3:1. Färg: grå. Levereras även
galvaniserade.
Belastningsvärden*
Typ M
9500 kg

Typ H
12000 kg

Typ E
18000 kg

Med normalt balkavstånd: Max 1200 mm.
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Balkar
Sex typer av balkar tillverkas för belastningar upp till 4500 kg per balkpar. De består av två
självlåsande C-profiler, vilka ger en lådprofil som är svetsad till förbindningarna. Man får på
detta sätt dubbel godstjocklek där påfrestningarna är störst och tortionskrafterna under
belastning reduceras tack vare försänkningen utmed balkens mitt. Balkarna tillverkas i längder
från 950 mm till 4500 mm i intervaller om 75 mm. Säkerhetsfaktorn på balkarna är 2:1. Färg:
orange. Levereras även galvaniserade. Boltless Pallställ täcker alla behov: över 150
balkdimensioner och ca 1000 olika gavlar erbjuder ett fantastiskt urval så att man kan bygga
upp precis den anläggning man behöver.
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