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POLCRENDSZER

Az anyagtakarékos kialakítás mellett a kiváló terhelhetöség 
és a magas minöség jellemzö a raklapos polcrendszerre.

Az intenzív fejlesztésnek köszönhetöen sikerült egy teljes 
rendszert kidolgoznunk, mely minden igényt kielégít. A 
tartozékok segítségével a polcok, a legkülönbözöbb alkal-
mazási területnek megfelelöen állíthatók össze. A szerszám 
nélküli, és mindenekelött a gyors és egyszerü összeszerelés 
szintén nagy elönye ennek a jól kidogozott rendszernek. 

Szabványosan tüzihorganyzott az alapváz és a tartozékok. A 
keresztgerendákat porszórt RAL 5010 enciánkék festé-kkel, 
a biztonsági tartozékokat RAL 1023 sárga  színnel szállítjuk. 
Az ügyfél kérésére a keresztgerendákat más színben is 
tudjuk szállítani. 

Az innovatív rácsos geometriájú szerkezettel 4800kg terhel-
hetöség érhetö el. Az alapváz 40t terhelést is elbír. 
Állványrendszerünk akár 16m magasságig felépíthetö. 

A gyártás, az acélból készült raklapos állványokra vonatko-
zó ISO 9001:2009 és az európai szabványoknak megfelelöen 
történik. 
EN 15512 A statikai mérések alapjai 
EN 15620 Türések, deformációk és mozgástér 
EN 15635  Biztonságos üzemeltetés irányelvei 

 kedvezö ár az optimális anyaghasználatnak 
köszönhetöen

 -
töen

 univerzálisan alkalmazható rendszer a külön-
bözö kiegészítöknek köszönhetöen

 felületvédelem tüzihorganyzással és porszór-
ással

 Traversen werkzeuglos im  Raster von 50 mm 
verstellbar
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Forgácslap raklaphoz Hátfalrács

Merevítések Forgácslap épcsös geren-
dához

Oszlopvédö

Teherelosztó Rács raklaphoz Sarokvédö

Gerenda raklaphoz Kereszttartó Védöpalánk

Acélpanel Doboztartó Vízszintes átlós merevítö

Acélpanel lépcsös geren-
dához

Túltolásgátló Függöleges átlós merevítö

ALKATRÉSZEK
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SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ

 Az általunk közölt teher-
bírás az állvány 3 mezejére 
és 3 rácsos párjára vonat-
kozik. Ettöl különbözö 
összeszerelés megenge-
dett.Ebben az esetben 
viszont a megengedett 
terhelésröl kérem érde-
klödjön.

 A csarnok padlózatára 
vonatkozó    elvárás 
C20/25 betonminöséget 
feltételez.Eltérés esetén 
kérjük forduljon szakem-
berhez!

 A targoncák által használt 
polcokat rögzíteni kell!

 A sarkoknál és átjáróknál az ütközésvédelmet biztosítani kell.
 A végkeret legalább 500mm-rel magasabban legyen, mint a legfelsö polcszint alátámas-

ztása.
 Az állványszakaszokat illetve az állványfelépítményeket felborulás elleni védelemmel 

kell ellátni(pl.Forgácslap,Rács)
 Az állványszakasz minimum 2 m belsö magasságú, illetve 20cm magasabb legyen, mint 

amit a targonca használ.
 A keresztben lerakott raklapokat, melyek nem rendelkeznek alátámasztással a rakodási 

mélységben, kereszttartóval, forgácslappal, ráccsal, vagy acélpanellel rögzíteni kell.
 A dupla polcoknál a tárolt árú biztonságos távolsága 100mm. Ellenkezö esetben túlto-

lásgátlót kell alkalmazni.
 Szabadon álló polcok esetén a nem használt oldalon pl. védörácsot kell alkalmazni az 

áru lezuhanása ellen, abban az esetben ha mögötte emberek, vagy targoncák közle-
kednek.

Jogszabályi elöírások(részlet)
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SEGÍTSÉG A TERVEZÉSHEZ

800
800 1.200

1.100

Keresztirá
nyú 

tárolás

Hosszirányú 
tárolás

Polcterhelés Felületterhelés

Padlózatö

Kereszt-és hosszirányú tároló

Többmunkahelyes tároló

 a rakodási mélységben 
keresztben elhelyezett rakla-
pokat rögzíteni kell

 Munkaterület=a polcok közötti folyo-
sóra a rakomány kevéssé érjen ki

 keresztirányú tárolóknál a raklapokat 
a rakodási mélységben rögzíteni kell( 
kereszttartók, forgácslapok, rácsok, 
acélpanelek segítségével)

 Rácsos dobozokat doboztartókon 
tárolják

 Felületterhelés = A polcterhelések 
összege

 A polcterhelések összege a megen-
gedett legnagyobb felületterhelést 
nem lépheti túl!

 A padlón elhelyezett árú az állvány-
rendszert nem terheli!

A katalógusban szereplö minden terhe-
léssel kapcsolatos információ egyenletes 
súlyeloszlás esetén érvényesül!
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FOLYOSÓSZÉLESSÉG ÉS ESZKÖZÖK

A tervezéshez összevetettük a különbözö eszközöket, a folyosó szélességét és a magasságát. A csarnokban (kb 12000mm) 
a silószerkezetnél és a magas raklapos polcszerkezetnél a tervezési modult az illesztések alapján és a tüzoltóberendezések 
elhelyezése alapján legalább 200mm-rel emelni kell. 
10000mm magasságig általában különálló polcrendszerrel beépített hagyományos csarnok ajánlott. 10000 és 15000mm ma-
gasság között minden esetben vizsgálni kell, hogy egy különálló csarnokot, vagy egy tetövel és fallal rendelkezö siloszerke-
zetet kell-e tervezni.

Tervezési modul mm-ben, kb.1200mm mélységben és 100mm biztonsági távolságban a kétoldalas polcon elhelyezett áruk 
között.

Frontsitzstapler Schubmaststapler Schmalgangstapler Regalförderzeug

3800 3000 1800 1500

4300 40006300 5500

+ ca. 15000 mm

+ ca. 10000 mm

Kimért irányérték:



NAGY TEHERBÍRÁSÚ POLCOK 

Nagy teherbírású polcok acélpanelekkel
Állványprofil horganyzott el
Gerendák a rácsban 50mm ig állítható magasságban
A gerendák RAL 5010 enciánkék festékkel porszórtak

nyzott acélpanelek
Rögzít  és szerel tartozékokat
beleértve

bírás/felület 2.700
mm polcszélességnél

bírás

teherelosztásnál érvényes

Nagy teherbírású polcok forgácslaphoz
Állványprofil horganyzott el
Gerendák a rácsban 50mm ig állítható magasságban

gerendák RAL 5010 enciánkék festékkel porszórtak

bírás/felület
bírás

relosztásnál
érvényes! forgácslapok

max. terhelés 

Profilszélesség 80 mm
2 állványprofilból alaplappal
függ leges és vízszintes kitöltések horganyzott

profilokból
Állványprofillal csavarva
A gerendák magasságának elhelyezése a rácsban 50 mm t

tartozék rögzít anyagok és 2 db csavaralátét

További magasságok és terhelések iránt kérem érdekl djön!
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Acélpanel lépcs sgerendához

A teljes felület horganyzott a polccal, lépcs sgerendákkal és acéllemezzel együtt
A lépcs sgerenda profilmagassága 80/100 mm
Lépcs magasság 23 mm
RAL 5010 enciánkék festékkel porszórva

orogpántonként 5 horog a formatartó és er s összeköttetéshez
artozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen

A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál érvényes!

Forgácslap lépcs sgerendához
komplett polcszint lépcs párral és nyers forgácslappal S = 22 mm
a lépcs sgerenda profilmagassága 80/100 mm
lépcs magasság 23 mm
RAL 5010 enciánkék festékkel porszórva

orogpántonként 5 horog a formatartó és er
összeköttetéshez

artozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen
A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál érvényes!

Az állványprofil H2 horganyzott
összeszerelt
A gerendák RAL 5010
enciánkék festékkel
porszórtak
tartozék szerelési anyag

szélesség
További

A megadott maximális teherbírás 
egyenletes súlyelosztás esetén 
érvényes!

Terhelés Terhelés 



ALKATRÉSZEK
Állványprofil

A megadott maximális teherbírások 1000mm 
legalacsonyabb rekesztávolságnál és 2700mm rekesz 
távolságnál érvényesek , legalább 3 mez nél és 3 
gerendaszintnél
A megengedett teherbírás csökken nagyobb 

távolságnál!

2 állványprofilból alaplappal
függ leges és vízszintes kitöltések horganyzott

okból Állványprofillal csavarva
A gerendák magasságának elhelyezése a rácsban 50 mm

tartozék rögzít  anyagok és 2 db csavaralátét

Állványprofil H1
 Profilszélesség 80 mm 

max. teherbírás 5.800 kg 
 

Állványprofil H3
Profilszélesség 80 mm 
max. teherbírás 12.100  

Állványprofil H5
Profilszélesség 80 mm 
max. teherbírás 27.000  

Állványprofil H7
Profilszélesség 120 mm 
teherbírás projektfügg  

Állványprofil H2
 Profilszélesség 80 mm 

max. teherbírás 8.700 kg 
 

Állványprofil H4
Profilszélesség 80 mm 
max. teherbírás 17.900  

Állványprofil H6
Profilszélesség 120 mm 
teherbírás
rojektfügg  

Állványprofil H8
ofilszélesség 120 mm 

teherbírás 
projektfügg  További méretek és 

típusok iránt kérem 
érdekl djön!

Mélység 1100mm, 
el szerelt



polcösszeköt

200 mm polctávolsághoz
tartozék rögzít

Szín:

újszer rácsos geometria (használati minta)
RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt
horogpántonként 5 horog a formatartó és  
er összeköttetéshez
tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelé
A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál 

A maximális 

teherbírás 
közvetlenül 
a gerendára 
értend

ábbi méretek felöl kérem érdekl djön!

További méretekért 
és RAL színekért 
érdekl djön

Biztosítóhorog a gerenda 
véletlen leemelése ellen!
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Szín: 

Acélpanel raklaphoz
Egy acélpanel t több acélpanel szegmensb l tev össze.
Acélpanel szegmens szélessége = 297 mm

Árak a gerendák nélkül!

Rács raklaphoz

Háló szélessége 30 x 60 mm
Egy rács több rács l áll
Rácsszegmens szélessége = 890 mm

Magasság: 
Szín: tüzihorganyzot

Rácspadló raklaphoz
polcmélység 1100 mm
hálószélesség 76 x 102 mm
Szín: horganyzott

Forgácslap raklaphoz
Forgácslap S = 38 mm nyers
tartozék bezáró szög
Forgácslap szegmens szélessége = 890 mm

Forgácslap gerendákkal raklaphoz

Forgácslap S = 38mm 
megnövelt teherbírás
nincs magasságcsökkenés, mivel a forgácslap fel li Mélység:

sarkával ugyanazon a felületen van
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Lépc
Lépcs magasság: 23 mm
RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt
horogpántonként 5 horog a formatartó és er s össze

köttetéshez
tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen
A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál

érvényes!

További RALszínekméretek
és

felöl kérem

é ön!

Lépcs

Lépcsömagasság

Profilmagasság

Biztosítóhorog a gerenda
További méretekr l kérem érdekl djön! véletlen leemelése ellen!

Acélpanel lépcs sgerendával
komplett polcszint lépcs párral és horgany
acélpolccal
A lépcs sgerenda profilmagassága:80/100 mm
Lépcs magasság: 23 mm
RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt gerendák
horogpántonként 5 horog a formatartó és er s össze

köttetéshez
tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen
A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál

érvényes

Forgácslap lépcs sgerendával
komplett polcszint lépcs párral és
forgácsl
lépcs sgerenda profilmagassága: 80/100 mm
lépcs magasság: 23 mm
RAL 5010 enciánkék festékkel porszórt gerendák
horogpántonként 5 horog a formatartó és er s össze
köttetéshez
tartozék 2 biztosítóhorog véletlen kiemelés ellen
A megadott teherbírás egyenletes teherelosztásnál
érvényes!

Mélység
max. Teherbírás/Szint:
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Kereszttartó
tartozék rögzít  
A megadott teherbírás egyenletes 

losztásnál érvényes

Szín:   

Rácskonténer tartó
1240 x 835 mm méret ácskonténerhez
max. Teherbírás 1000 kg
tartozék rögzít

Szín:   

Túltolás gátló
megakadályozza a raklap lecsúszását
tartozék tartó és rögzít
50 mm raklaptúlnyúláshoz

Szín:

Hátfalrács
hálószélesség 50 x 50 mm
tartozék tartók és rögzít

Szín:
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Oszlopvéd
gy r d  zónával

Az ütközés véd az ütközések során legjobban károsodó részként szolgál. Ha a 
a raklapokkal ütközik, akkor a véd sérül, nem pedig az állvány

Elkerülhet k a drágább javítási munkák.

tartozék rögzít
RAL 1023 sárga festékkel

por szórva

Magasság:  

Sarokvéd

alakú
tartozék rögzít  
RAL 1023 sárga festékkel

szórva

Véd palánk
A gumival ellátott véd elnyeli a targonca által okozott ütközési er t. Ennek eredményeként haték
megakadályozhatóak a csarnok padlóján kialakuló sérülések. A gumicsillapító megakadályozza
kihúzódását is.

tartozékok: Magasság:  
2 sarokvéd RAL 1023 sárga festékkel por

zó

1 horganyzott véd palánk
tartozék rögzít

es keretmélységhez egyszeres
polcoknál
2x1100mm keretmélységhez és 200mm

polctávolság esetén a duplapolcoknál
választható gumiütköz vel és anélkül is

ütközésvéd gumi nélkül
Rögzítés acélhoroggal
RAL 1023 sárga festékkel

porszórt

Magasság:  

ütközésvéd
Rögzítés ragasztóhoroggal
RAL 1023 sárga festékkel

orszórt Véd palánk
Magasság:  
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