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Pallställ City

Våra pallställ är färdigmonterade vid leverans, alla skruvförband
har låsmutter för högsta säkerhet.

Märk upp truckgångar, se till att bredden är tillräcklig för aktuell truck.
Kortsideshanterad standardpall har gaveldjup på 1100 mm.
Långsideshanterad standardpall har gaveldjup på 800 mm.
Montera ställaget färdigt och rikta noga i längsled. Lutningen tvärs
kollas och om så behövs använd nivileringsbrickor. Tillåten lutning på
stolpe är 3 mm/m före belastning. Efter belastning tillåts 6 mm/m.
Borra och fäst bottenplattorna med (minst) 1 st. expanderbult i varje
stolpfot. Betonggolvet ska vara i god kondition och avsedd aktuell
punktlast.
Vid annat golv t ex asfalt, kontakta ÖLM då andra tillbehör och
förankringssystem erfordras.
Ställagets bärförmåga, när det är monterat på asfaltsgolv, kan minska
med 50 % eller mer jämfört med om det är monterat på betonggolv.
Angivna lastkapaciteter hänvisar till ställage monterade på betonggolv.
Asfaltsgolv eller andra mjuka golv kräver en speciell asfaltsfot under
stolparna. Lastbegränsningen kvarstår.

Stolpfot
Stolpfoten skruvas först fast i stolpen
och bultas sedan ner i golvet med
minst två bult per stolpe. För
finjustering av höjdnivåer finns
nivelleringsbrickor som tillbehör.

A. Ställ upp gavelstegen.
Gavelstegshöjder
standard mm.

Färdigmonterade
gavelstegar.
Uträknade för att den
mest utsatta
knäcklängden skall tåla
optimal belastning.
Stegarna finns i två djup.
Djup
1 100 800
Stag1 1 024 724
Stag2 1 139 880
Stag3 1 431 1 235
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Avståndet från golv till första
bärplan, och även avstånd
mellan bärplan är avgörande
för totallasten per gavel.
Om dessa avstånd ökar,
minskar ställets bärförmåga.
(Se diagram)

Bärbalkar och gavlar är märkta med tillåten last.
Beaktas vid omflyttning av ställen. Lastangivelsen
avser jämt fördelad last på standardpall 8 x 12.
Artikel
Bärbalk, 1 pall
Bärbalk, 2-pall 1000 kg
Bärbalk, 3-pall 500 kg
Bärbalk, 3-pall 1000 kg
Bärbalk
Bärbalk

Längd, mm
950
1 850
2 750
2 750
3 000
3 300

Art.nr
111024
111025
111026
111027
111028
111029

(OBS 2x1000 kg kan ej ersättas med 1x2000 utan att
säkerheten äventyras).
Kontrollera att alla bärbalkar har säkrats i båda ändar
och att stolparna är förankrade i golvet.
Beställare eller brukare svarar för att kontrollen utförs.

Distanser för dubbelställ

Vid dubbelställ monteras distanser. Pallar utan godsöverhäng
ska ha distansen 150 mm.
Last som skjuter utanför pallens kortsida fordrar längre distans.
Finns som standard i 150, 200, 250 och 300 mm.

Det nedersta diagonalstaget, skall
monteras med sin nedre ända mot den
sida av gaveln som mynnar mot
truckgång.

Skydd mot personalgång (tillbehör)
Enkelställ med baksida mot transport och
personalgång skall förses med rasskydd.
Fast arbetsplats vid gavelställage
skall förses med gavelnätskydd.
Nätet skall täcka från översta
lasthöjd till 1500 mm från golv.

Truckgenomfart (tillbehör)
Vid truckgenomfart/personalgenomgång
bör alla bärplan vara försedda med
halvpallsinsatser, inte bara det nedersta,
utan alla nivåer.
Orsak – om det inte finns pall i den nedre
nivån och en pall i någon av de högre
nivåerna glider av genom en touche,
vibration eller liknande från truckarna, så
riskerar gods att falla ner genom de
nedre halvpallsinsatserna.
Plocklager (tillbehör)
Pallstopp eller genomföringsskydd
används när risk för genomskjutning av
pall föreligger. (Vid manuell plockning av
lätt gods från pall kan pallen skjutas
igenom plockaren).
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Tillbehör

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Halvpallsinlägg
Fatinlägg
Balkplan
Nätbalkplan
Kabeltrumupphängning
Påkörningsskydd
Stolpskydd
Utdragsenhet

Kontroller
Monteringskontroll
Innan pallställ tas i bruk skall man kontrollera att monteringen är rätt utförd enligt kap. 9, SS 2240
Fortlöpande kontroll
Pallställ skall fortlöpande kontrolleras med avseende på om stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar, stag mm. är
deformerade eller på annat sätt skadade så att pallställets hållfasthet påverkas.
Beställaren eller brukaren svarar för att kontrollen utförs.
Periodisk kontroll
Minst var 12: e månad skall kontrolleras att pallstället fortfarande överensstämmer med kap. 9. SS 2240
Vid reparation av pallställ skall bärande delar som skadats bytas. Annan utrustning får repareras.
Beställaren eller brukaren svarar för att kontrollen utförs och dokumenteras.
Pallställ skall på väl synlig plats, vara märkt med följande:
Tillverkare/leverantörens namn.
Typbeteckning.
Max last per sektion.
Max last per bärplan vid mm knäcklängd.
Källa SS 2240
SIS Certifikat SBC 180

Ansvar för funktion och säkerhetskontroll vilar på beställaren
eller brukaren.

