Kasten Hövik P90

Kasten-Hövik P90

Pos.
1, 2, 3
4
5
6
7

Benämning
Stag
Stolpe
Skruv M10 x 65
Mutter M10
Hylsa

Enkelgavel
Gavlarna monteras enklast liggande ett stycke upp från golvet. Lägg upp två stolpar (A) med
öppningen mot varandra. Fotplattan (B) skruvas fast i nedersta hålet i stolpen med
genomgående bult (D) M10 x 65 mm. Nedersta stag och distanshylsa (G) fästes i hål nr 3, 114
mm upp från underkant stolpe. Stagen (C) monteras som visas på skissen och med hänsyn till
stagtabell. Alla skruvarna måste dras år ordentligt.

Dubbelgavel
Först monteras
enkelgavlar enligt ovan.
Två gavlar
sammanlänkas med två
distansstycken vid
gavelhöjd upp till 7,0 m.
Distansstyckena fästes
med två skruvar M10 x
25 mm och mutter.

2

Stagtabell
Gavelhöjd 2000 – 7000 mm

Kasten-Hövik P90
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Uppmontering av ställagen
Resning
Gavlarna reses och hålles i vertikal ställning
tills ett par bärbalkar är påhäktade. Vid
dubbelgavel monteras distanser på den ena
gaveln när denna ligger ned. När gavlarna är
resta fästes distanserna till den andra gaveln.
Kontrollera lodlinjen, nivellera vid behov.
Max
avvikelse
3mm/m

Max
avvikelse
3mm/m

Justering
För att få stabilt och lättbetjänt ställage, är det
av yttersta vikt att ställaget står i lod. Vid stora
ojämnheter i golvet, måste nivelleringsbrickor
(F) nyttjas för att kompensera detta. Kontrollera
hållning, max. avvikelse i lod = 3mm/m.
Förankring
Samtliga gavlar bör förankras i golv med
expanderbult M10 x 80 mm i fotplattan. Vid
enkelgavel högre än 4 x bredden skall
samtliga stolpar förankras. Använd i första
hand bakre hålet i fotplattan.
Bärbalk
Bärbalkarna placeras på önskad nivå. Höjden
till överkant av nedersta bärbalk blir 180 mm +
(n x 50 mm). Bärbalkarna är säkrade mot
oavsiktlig avhäktning via säkringssprinten som
automatiskt låser sig i stolpen..
Vid flyttning av bärbalksnivåer, måste
leverantören kontaktas för att bestämma
tillåten gavelbelastning.
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Skarvning av stolpar
Lackerad L-M-H
Pos.
1
2
3
4
5
6

Benämning
Stolpe
Skruv, M10 x 25
Skarv för 90-profil, utvändig
Mutter, M10 Nyloc
Skarv för 90-profil, invändig
Skruv, M10 x 65

Antal
10
1
12
1
2

Art.nr
576033
576040

Galvaniserad L-M-H
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Benämning
Stolpe
Skruv, M10 x 25
Skarv för 90-profil, utvändig
Fyllnadsplatta
Mutter, M10 Nyloc
Skarv för 90-profil, invändig
Skruv, M10 x 65

Antal
10
1
1
12
1

Art.nr
576033
576042
576040

Montering av genomskjutningsskydd för pall
Konsolen fästes till översidan av bärbalken
genom att dra fast skruvarna på undersidan av
konsolen.
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Montering av genomskjutningsskydd med rör
Konsolen (1) fästes till undersidan av
bärbalken med skruv M8 x 20 mm. Bygel (3)
klämmer fast röret (5) till konsolen. Röret
fästes till golvet genom att träs ned i en
golvkonsol som sticker upp ca 45 mm.
Konsolen är förankrad med en expanderbult
M10 x 80 mm.
Montering av kabeltrumsupphängning
Kabeltrumsupphängningen består av två st.
kanaler (1) H + V, som fästes i stolparna med
fyra st. skruvar M10 x 25 mm. Trumvaggorna
(2) H + V fästes till kanalerna med två st.
skruvar M10 x 25 mm.

Montering av påkörningsskydd – gavel

Montering av stolpskydd

4 – 6 st. expanderbult M12 x 100 mm.

4 st. expanderbult
M12 x 100 mm.
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Pallställsdimensioner (mm)

7

Kasten-Hövik P90

Belastningsdiagram (Gaveltyp L-M-H)
Minsta avstånd från golv till överkant första bärbalk är 150 mm. Bärbalkarna är flyttbara i höjdled
50 mm. Gaveldjupet vid kortsideshantering av pall är 1050 mm. Gavlar för långsideshantering
och andra specialdjup kan också levereras.
Bärbalkens höjd h = 100, 125 och 140 mm.
Max. belastning per bärbalk är beräknad efter maximal nedböjning L/200.

Belastningsexempel:
Gaveltyp M med bärbalksdelning 1300 mm ger
max. tillåten last Q tot. = 10 200 kg.

Bärbalksindelning h1 (h2-h3) mm.

Pallställets kapacitet (maximala lasten per
sektion) är direkt beroende av avståndet h1
mellan golvet och nedersta bärplanet samt
avståndet mellan de övriga bärplanen h2 -–
h3. Hur kapaciteten förändras med hänsyn till
delningsavståndet framgår av diagrammet.
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Säkerhetstillbehör
Ett viktigt led i strävan mot största möjliga säkerhet är att pallställen kompletteras med
erforderliga påkörningsskydd, tunnelskydd, pallstopp, rasskydd mm.

Rasskydd
Enligt SS 2240 skall pallställ förses med
rasskydd om det gränsar mot områden där
nedfallande gods kan åstadkomma skador.

Genomskjutningsskydd
Monteras t.ex. på enkelställ som står mot en
vägg.

Tunnelskydd
Skall alltid monteras vid truckgenomfarter och
motsvarande.

Stolpskydd och gavelskydd
Är effektiva hjälpmedel när det gäller att
undvika påkörningsskador.
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Säkerhetsfrågor
Vem har ansvaret?
Arbetsgivaren har alltid ansvaret.
Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.
Det innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra
ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska inte enbart veta
vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Läs mer om arbetsgivarens
ansvar i ADI 379 utgiven av Arbetarskyddsstyrelsen.

Standard
Svensk standard SS 2240 Pallställ
Ett kontrollprogram föreskrivs i svensk Standard SS 2240. Brukaren ansvarar för att detta
kontrollprogram genomföres.
För ytterligare information rekvirera SS 2240 från Standardiseringskomissionen i Sverige, SIS.

Ombyggnad/underhåll
Ombyggnad
Hur pallstället påverkas när bärplanen flyttas framgår av diagrammet. Vid större ombyggnader
skall alltid leverantören kontaktas för råd och anvisningar.
Underhåll
Påkörningsskador skall alltid åtgärdas omedelbart eftersom de oftast på ett avgörande sätt
påverkar pallställets bärighet. En deformerad stolpe eller bärbalk som överbelastats så att
kvarstående deformation uppstått, utgör alltid en latent rasrisk och skall därför bytas ut.

Periodisk kontroll
Minst var 12:e månad skall pallstället kontrolleras så att det fortfarande överensstämmer med
denna bruksanvisning.

Omkontroll
Utförs i samband med omflyttning av bärplan och vid annan ombyggnation. Vid större
ombyggnader kontakta leverantören.
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