Underhåll av produkten

Lagerhyllan skall med jämna mellanrum och minst en gång per år kontrolleras för
eventuella skador på gavlar, balkar och hyllor som allvarligt kan nedsätta bärförmågan.
Bockade och/eller defekta delar skall omedelbart bytas ut.
Man skall också försäkra sig om att alla balkar är säkrade med låssprint.
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Du kan alltid kontakta vår kundserviceavdeling om du har ytterligare frågor eller du
önskar vägledning: office@hhl.dk.

Försäljning i Sverige

Hans Høj Lagerinventar A/S
Allévej 60 C
DK-2635 Ishøj
Tlf. +45 70 27 35 00
office@hhl.dk
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Produktbeskrivning
Lagerhylla.

Beskrivning

Lagerhyllan består av två gavlar mellan vilka man kan sätta balkar parvis i önskat
antal i höjden. På dessa balkar placeras spånskivor som hyllor. Man kan sätta flera
sektioner samman efter behov.
Gavlarna kan levereras i ett antal olika höjder med det antal hyllor man behöver.
Hyllorna levereras i många olika längder och djup.
Gavlarna levereras färdigmonterade för enkel och snabb montering av balkar och
hyllor. Balkarna hängs på parvis i önskad höjd och säkras med låssprintarna, som
automatiskt följer med leveransen (2 st per balk). På balken placeras spånskivan i
profilen i balkarna. Beroende på förväntad belastning på hyllan och djupet rekommenderar vi att man monterar 2-3 hyllunderstöd under varje hylla.

Användning

Lagerhyllan får endast användas för lagring av varor inom tillåtna belastningsgränser. Lagerhyllan skall stå på ett plant och stabilt underlag.
Man får absolut inte använda lagerhyllan som byggnadsställning eller klättra upp i
den.

Montering

Vid montering av lagerhyllan skall dessa instruktioner följas:
• Balkarna hängs parvis i samma höjd på gavlarna i önskad höjd. Alla balkar skall
säkras med de medskickade låssprintarna (2 st per balk).
• Om det finns risk för att gavelbenen kan påköras med truck, skall man montera
påkörningsskydd vid dessa.
• Vi rekommenderar att man monterar hyllunderstöd när hyllorna är längre än
1150 mm och djupare än 500 mm och/eller vid hög belastning.

• Var uppmärksam på maxbelastningen av gavlar och balkar. Tabellen nedan
under Säkerhetsföreskrifter visar maxbelastningen av våra standardgavlar ochbalkar.
• Vi kan leverera gavlar som klarar olika belastningar. Vår standard- gavelprofil
är beräknad för 7500 kgs belastning.

Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter skall alltid följas:
• Underlaget, där lagerhyllan placeras, skall vara plant och i stabilt material, som
klarar belastningen.
• När man lägger varor på hyllorna skall man se till, att belastningen är jämnt
fördelad, så man undviker ras eller nerfall och med det överbelastning av underliggande hyllor.
• Godset skall placeras försvarligt på hyllan, så man undviker nerfall. Vid placering av lösgods rekommenderar vi att man använder lådor,nät eller liknande.
• Den maximala belastningen av varje balkpar och gavel får aldrig överskridas.Se
tabellen nedan.

Maxbelastning af standard-gavel: 7500 kg
Läng på
standard-balk

Maxbelastning av
standard-balk

950 mm

1000 kg/par

1150 mm

800 kg/par

1350 mm

700 kg/par

1500 mm

600 kg/par

1850 mm

500 kg/par

2250 mm

400 kg/par

2400 mm

300 kg/par

2700 mm

250 kg/par

