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Förutsättningar:     2 montörer, eller flera 
        Golvytan är uppmarkerad för ställaget. 
        Detaljerna avemballeras och utplaceras enl. markeringar på golvet. 
 
 
Mom.1 Börja med att resa stege nr.1 och montera det lägsta bärbalksparet. 
 
Mom.2  En montör stöder stege nr.1, medan en annan reser stege nr.2 och hakar bärbalkarna från stege nr.1. 

Dessa detaljer bildar nu en självstagande enhet. 
 
Mom.3 Montera minst ytterligare ett bärbalkpar, för att öka stabiliteten. 
 
Mom.4 Montera det lägsta bärbalkparet för nästa sektion. 
 
Mom.5 Res nästa stege och haka fast denna. Upprepa Mom.4 och 5, så att samtliga stegar i stället blir resta. 
 
Mom.6 Rikta stället. 
 
Mom.7 Montera samtliga bärbalkar, plan för plan. 
 
Mom.8 Montera eventuellt horisontal- och ryggstag. 
 
Mom.9 Montera säkerhetspinnar i samtliga fästklackar. 
 
 
Stället får efter montage luta max 3 mm/m, och med full last max 5 mm/m. Beträffande stagning, se stagningsschema 
och montageanvisningar. 
 
Kontrollera efter montage att alla bultar är dragna, och eventuellt stag spända. Då stället är lastat skall eventuellt 
ryggstag efterdragas. Då risk för påkörning av pallstället föreligger, skall påkörningsskydd monteras i golvet 
(ej i hyllvertikalerna). 
 
Om pallstället skall lastas över en transportgång, skall ytterligare en bärbalk monteras mellan de två standardbalkarna. 
Dessa skall även vara täckta med rasskydd balkplan eller dylikt, för att hindra nedfallande gods. 
 
Om arbetsplatsen finnes på rygg- eller gavelsida, skall stället kompleteras med rasskydd, för att hindra 
nedfallande gods. 
 
Bultning av stället kan ske genom hålen i fotplattorna. 
 
De stegar som är stagade bör bultas i golv med expanderbult. 
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Ryggstag 
 
Pallställ NV - 80 behöver ej ryggstagas om bärbalksdelningen är max 1500 mm med 
standard bärbalkar och belastning. 
 
Pallställ NV - 80 skall ryggstagas om: 
 
1. Stället är monterat med endast en styck bärbalk i höjdled. 
2. Bärbalksdelningen är eller överstiger 1600 mm. 
3. Avståndet från golv till lägsta bärbalken är eller överstiger 1600 mm. 
 
Ryggstaget, som är spännbart, monteras mitt för stegens sidostag, för att erhålla så hög stabilitet som möjligt. 
Då stället stagas p.g.a. förutsättningar enligt punkt 1-3, fås antal stag och placering ur följande stagschema: 
 
Sektion för: Stagschema nr. 
 
1 palls kortsidehanterad 2230953 
1 palls långsidehanterad 2230965 
2 palls kortsidehanterad 2230954 
2 palls långsidehanterad 2230966 
3 palls kortsidehanterad 2230955 
 
Stagkraften får max uppgå till 800 kp/stag.  
 
Dubbelställ 
 
Stagas utan att stegarna behöver förstärkas. 
 
Enkelställ 
 
Då stagkraften ej uppgår till 500 kp, ryggstagas hyllan utan förstärkning av stegarna. Då stagkraften ligger mellan 
500 och 800 kp, förstärks vid ryggstagsinfästningen stegens sidostag medelst en U-bockad plåtskena, 
som skruvas med samma skruv som ryggstagsfästet. 
 
Beräkning av ställets Tvärkraft: 
 
Tvärkraften T, som stagen skall motverka, beräknas enligt formeln T= 0,02 x Q där Q = ställets totala last i kp. 
Varje bärbalk upptar enligt praktiska prov 30 kp av tvärkraften. n styck bärbalkar upptar n*30 kp. 
 
Beräkning av ställets Stagkraft 
 
Stagkraften P = (0,02 Q - n * 30) 1,5 kp (= den del av tvärkraften som bärbalkarna ej upptar multiplicerat 
med en faktor för stagets lutning; 1,5 gäller för c:a 45o lutning.) 
 
Horisontalstag 
 
Horisontalstag (= horisontalt krysstag) skall monteras på pallställ NV - 80, som är högre än 3000 mm 
(och lägre än 6600 mm.) Dubbelställ stagas som 2 st enkelställ. 
 
Ställ utan ryggstag 
 
Skall förses med 1 st horisontalstag i var 3:e sektion monterat i det högsta bärbalksparet. 
 
Ställ med ryggstag 
 
Horisontalstaget skall monteras på den bärbalk som ligger i höjd med eller omedelbart över den 
högsta ryggstagsinfästningen. För varje ryggstag skall ett sk horisontalstag monteras på varje enkelsektion i 
någon av de ryggstagade sektionerna. 
Antal och höjder framgår av stagschema enligt ovan. 
 
(Ryggstaget ger stället en mycket hög stabilitet och därefter erfordras ej så många horisontalstag 
på ryggstagets ställ.) 
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Exempel på ryggstagning 
 
 

Pallställ  L = 7x1900 H = 5000  D = 1100 + 1100 
 
 

 
Pallställ L = 3 x 2850 H = 2800 D = 1100 

 
 


