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Montageanvisning Dexion Speedlock MK 3 
 
1. Monteringen börjar med nedersta tvärstaget. Höjd från golv enligt skiss nedan. 
 
2. Tvärstagets fria ände pkt.1, skall förses med bronsförzinkad distans. 
 
3. Monteringen sker så att tvär- och diagonalstag fästes i samma bult. Se pkt.2. 
 
4. Stagningsbilden fullföljs enligt skiss nedan och avslutas som pkt.1. 
 
5. Vid dubbelställ skall vid höjd 4 000 mm distans monteras mellan ställen. Vid höjder 

över denna och upp till 5 944 mm skall två distanser monteras. 
 
6. Ställaget kan i sig ta upp ojämnheter i golvet på + - 3 mm. Vid större avvikelser 

fodras nivelleringsplattor. 
 
7. Ställage över 4 000 mm höjd skall fixeras i ytterkontur med expanderbult i golvet. 
 
 
Uppstår det några problem, tveka inte att kontakta oss på tidigt stadium för att 
undvika felaktigt montage med risk för material och personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Material 
 
Dexion tillverkar bärbalkar och stolpar genom 
kallvalsning av varmvalsad plåt typ BS 1449, vilket 
efter kallreducering utförd i Dexions fabriker 
motsvarar SS 2652, ett material med hög kvalitet. 
Bärbalkarnas låsfjädrar är av fjäderstål och 
sammansättningen av stegarna sker med 
högkvalitativ bult. 

 

Konstruktion 
 
Bärbalken kan belastas upp till 7258 kg/plan. 
Tillverkas i längder från 914 mm till 4877 mm med 
76 mm´s intervall. Bärbalken hakas i stolpen med 
samma intervall. Åtta olika tvärsnitt kan erhållas. 
Standardgavlar tillverkas i längder från 762 mm till 
8992 mm. Gaveldjup från 457 mm till 1829 mm. 
Genomgående 76 mm´s intervall. Gavlar med olika 
belastningsmöjligheter kan sammanfogas för att 
erhålla önskvärd sektionslast. 

Ytbehandling 
 
Bärbalkar och stolpar zinkfosfateras och 
 ugnslackas i standardfärgerna orange och grått. 
 Bultar och distanser är elförzinkade. 
 

Stegar 

 

Bärbalks-tvärsnitt 
 

 

 

     
    

    
 

 
Tvärsnitt pelare 

 

 
 
 
 



 
 

 
Balk längd 

mm 

 
51 mm 

öppen sekt. 
Kg 

 
 

 
76 mm 
öppen 
sekt. 
Kg 

 
89 mm 
öppen 
sekt. 
Kg 

 
89 mm 
sluten 
sekt. 
Kg 

 
102 mm 
sluten 
sekt. 
Kg 

 
114 mm 
sluten 
sekt. 
Kg 

 
140 mm 
sluten 
sekt. 
Kg 

 
Balk 

S                     H 
kg                    kg 

 

1219 1654 3035 4453 5443 7258 7258 7258 2841 3341 
1524 1139 2542 3691 5443 6532 7258 7258 2358 2859 
1829 842 2047 3174 4708 5560 6368 7258 1785 2171 
2134 653 1579 2549 3641 4832 5549 7096 1364 1661 
2438 525 1263 2021 2905 3790 4800 6033 1083 1320 
2743 434 1039 1650 2356 3062 3883 4911 885 1079 
3048 366 874 1378 1956 2533 3203 4093 740 903 
3353  747 1172 1655 2136 2693 3476 630 769 
3658  648 1012 1421 1830 2301 2998 544 664 
3962   884 1237 1588 1992 2620   
4267   781 1088 1394 1744 2315   
4572    967 1235 1542 2066   
4877    886 1103 1375 1858   

 
 

Denna belastningstabell gäller med följande 
förutsättningar: Belastning per balkpar. Utbredd last 
med mer än ett bärplan per sektion och ett avstånd 
mellan balknivåerna som inte överskrider 1524 mm 

(1219 mm för 51 mm´s balk). 

Belastningstabellen är baserad på beräknad 
nedböjning 1/200. Vi förbehåller oss rätten till 

konstruktionsförändringar samt friskriver oss från 
allt ansvar för obehörigt användande av 

ovanstående tabell. (BBA Certifikat nr 86-1772). 



Speedlock pallställ 
 
 
Säkerhetslåsning 
 
Inbyggs säkerhetslåsning, 
förhindrar oavsiktlig 
urhakning av balken. 
Skyddar varor och personal. 
Fabriksmonterad, låser 
automatiskt vid montering. 
 
 

Balkfäste 
 
Precisionstillverkat balkfäste 
ger säker, men ändå enkel 
nivåjustering med balkfästet 
fritt från stolpens insida. 

Hakar och hålning 
 
Utstansade hakar i kombination 
med en unik hålkonstruktion ger 
en stabil lättjusterad infästning 
med håldelning 76 mm cc. 
Konstruktionen fördelar lasten 
jämnt utmed pelarprofilen. 

Europas ledande pallställssystem, 
idealiskt för alla ändamål från enkel 
självmontering till höglager. Endast två 
komponenter, stegar och bärbalkar ger 
ett komplett ställage. Inga 
specialverktyg erfodras. 
Speedlock tillverkas enligt nationellt 
erkänd hållfasthets- och 
säkerhetsstandard. Det är det enda 
systemet i sitt slag som har erhållit det 
internationellt erkända AGREMENT 
CERTIFICATE och det utformas och 
tillverkas enligt BS 5750. Systemet är 
också godkänt av SEMA (Storage 
Equipment Manufactures Association). 

Pelarprofil 
 
Pelarprofil konstruerad för 
maximal hållfasthet och 
stabilitet, finns i fyra olika 
dimensioner efter 
belastningskrav. 
 
Stegar 
 
Finns i ett stort sortiment 
av höjder, djup och 
belastningar. Stegarna 
monteras med bult i 
höghållfast stål för att 
underlätta byten av 
skadade delar. 

Ytbehandling 
 
Bärbalkar och stegar fosfateras 
och ugnslackeras i 
standardfärgerna orange och 
grått. Förbehandling med 
fosfatering av alla 
huvudkomponenter förhindrar 
korrosion även om ytskador skulle 
inträffa. 



Tillbehör Dexion 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 


