MONTAGEANVISNING
KJK-UNIVERSALSTOLPE

Läs igenom hela manualen innan du påbörjar monteringsarbetet.
Följ instruktionerna i anvisningen för optimal montering.

Montering av gavlar
Vid montage av gavlar se till att ni har ett bra underlag tex. en arbetsbänk eller
bord. Mät ut vart stagplåtarna skall sitta enligt tabellen nedan. Skruva i 4st skruv
per stagplåt. Montera samtliga stagplåtar i den ena stolpen först, ta sen den andra
stolpen och gör likadant. Tänk på att ha stolpen åt rätt håll. Foten trycks in i skåran
på stolpens ände.

Montering av hylla
Montera 4st hyllkrok per hyllplan där ni önskar ha den. Därefter är det bara att
hänga i hyllan i krokarna. Lättast är att lägga i hyllan i bakkant först och trycka ner
den så att den hakar i hyllkrokarna. Nästa hyllplan kan vila på samma krokar i
följdsektionen.

Stolparna i våran universalgavel har
flera olika modeller av hål för olika
modeller av hyllhakar. Tack vare detta
kan ett flertal olika modeller av hyllplan
användas.
Viktigt att kontrollera att krokarna verkligen har kommit i stolpen vid montage.

Placera hyllplan överst och underst före
övriga hyllplan för ökad stabilitet.

Denna universalstolpe är kompatibel med flera olika hyllplansmodeller.
Nedan finns exempel på hyllplan som passar:
ELECTROLUX HI 170
STEMO Nya och gamla typen
CONSTRUCTOR S90
METRO
EAB
FFV
IAK
ELECTROLUX DH 100

Ryggstagning
Skruva fast två stycken ryggstag till ett kryss i de två gavlarnas bakstolpar med 4st
skruv. Montera ryggkryss i varje eller varannan sektion beroende på hyllplanstyp.

Vid montering av dubbelställ skruvas
stolparna ihop så att skruven går
igenom bakre stolpen + ryggstaget +
bakre stolpen på den bakre sektionen.
Ryggstagning

KONTROLL AV HYLLSTÄLL
För att undvika olyckor vid hantering i och vid hyllställ är det viktigt att
göra regelbundna kontroller av ställen. De som använder ställen,
arbetsledning, skyddsombud m fl, bör medverka till att följande kontroller
blir utförda (se SS 2241):
Fortlöpande kontroll: Hyllstället ska fortlöpande kontrolleras vad gäller hyllhakar,
stagningar, påkörningsskador och annat som kan påverka ställets hållfasthet.
Periodisk kontroll: Minst var 12-e månad bör hyllstället kontrolleras så att det
fortfarande överensstämmer med denna anvisning.

