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OM ANVISNINGAR

s.1

INNAN DU BÖRJAR

s.2

TILLSYN & UNDERHÅLL

s.3

MONTERINGSANVISNINGAR s.4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLL

OM ANVISNINGARNA
Läs igenom hela manualen innan du påbörjar
monteringsarbetet. Följ instruktionerna i anvisningen för att
säkerställa att produkten följer rådande standard.

KONTAKT A OSS
V id t veksam he ter ell er för ytt erl igar e
in form atio n vänl igen kontak ta
B rän neh yl te L agers ys tem AB :

0370 - 30 50 00

Telefon

Syftet med monteringsanvisningen är att underlätta en
korrekt installation och att informera om risker och hur
dessa kan undvikas. Tänk på att anvisningarna finns till för
din och andras säkerhet.

E-post

Hemsida
Adress

Monterings- & bruksanvisningen ska användas vid:

info@blasab.se

http://www.blsab.se

Box 12
335 04 Hillerstorp

* Montering
* Regelbundna kontroller (tillsammans med mall för
periodisk kontroll)
* Åtgärd enligt anvisningarna

Varje installation ska vara försedd med belastningsskylt,
som placeras på väl synlig plats.

Regelbundna kontroller är nödvändigt för att garantera
däckställets tekniska säkerhet.
På vår hemsida: http://www.brannehylte-lager.se/sv/ hittar
du exempel på protokoll för periodisk kontroll av ställage.
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INNAN DU BÖRJAR
REKOMMENDERADE VERKTYG
UNDERLAG
Beställare/Användare ansvarar för att
golvet är dimensionerat för de aktuella
lasterna.

FÖRANKRING
Däckstaplingen ska förankras i golv
för att förhindra att stolpar flyttas då
mekanisk hanteringsutrustning
används i eller i närheten av
lagerinredningen.

SÄKERHET
Lista på övriga användbara verktyg:
-

Snörslå
Insexnyckel, 6 mm
Skiftnyckel
Dammsugare

Korrekt montering av ställaget är
viktig för att konstruktionen ska vara
säker. Montaget ska utföras i
enlighet med dessa instruktioner
och ska ske på ett yrkesmässigt
sätt.
För att underlätta och skapa en
säker installation, rekommenderas
att vara flera personer vid resning
och färdigställande av ställagen.

Beroende på installationens höjd och antal nivåer kan
sax-lift används med fördel vi montage. Detta
underlättar och medför en enkel, säker och smidig
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TILLSYN & UNDERHÅLL
MONTAGEKONTROLL

OMBYGGNAD/OMDISPONERING

Kontroll av montaget måste ske innan
däckstället tas i bruk, för att
säkerställa att monteringsanvisningarna följts.

Vid omdisponering/ombyggnad eller flytt av
lagerhållningssystemet skall Brännehylte Lagersystem
kontaktas.

DAGLIG TILLSYN
Däckstället måste kontrolleras (enligt
punkterna nedan) dagligen så att inga
ingående delar som påverkar
däckställets bärighet är skadade.
Skadade bärande delar måste bytas
ut omedelbart. Andra delar får
repareras.

PERIODISK KONTROLL
Enligt lag måste ställaget kontrolleras
minst en gång per år, så att det
överensstämmer med
montageanvisningarna.

LAYOUT RITNING
Be att få tillgång till det material
brukaren har om installationen.
Layout ritningar
bruks/montagebeskrivning om sådan
finnes.

OKULÄRBESIKTNING
Gör en okulärbesiktning för att få ett
första intryck om ställets kondition. Är
lasten välordnad och stället ser helt ut
kan man anta att däckstället fungerar
väl även ur säkerhetssynpunkt. Om
det finns många krokiga armar,
påkörda stolpar eller deformerade
stag, kan man anta att en mer
genomgripande översyn är

Skador som uppstår vid t.ex. påkörning,
måste omedelbart åtgärdas! En skadad
stolpe eller arm utgör en säkerhetsrisk.

BÖJDA ARMAR
Nedböjning på grund av deformerad skruvinfästning
ska åtgärdas för att förhindra skador.
Däckstället är utvecklad för att bära däcken via två
alternativt tre armar av säkerhetsskäl.

BÖJDA STAG
Oftast blir horisontal- och diagonalstag påkörda vid
inlastning av gods, speciellt om stället truckbetjänas.
Kontrollera därför infästningsställen för dessa stag. Är
diagonalstagen krokiga ska dessa riktas och spännas.
Horisontalstag skall bytas om de uppvisar skarpa veck
efter åverkan. Långkrokiga stag riktas.

3

1. MONTERING AV GAVLAR
1.1 Monteringen skall ske enligt BLS:s monteringsanvisning för Pallställ CITY. För däckstället gäller
instruktionen för C90-gaveln. Vänligen se
http://www.blsab.se/media/1571/city_a5_monteringsanvisning_s_160920a.pdf för ytterligare
information.

2. MONTERING AV STOLPFÖTTER
2.1 Gavlarna förses med två stolpfötter. Dessa förbinds till gavelns neder del vi två M10 förband. Ett
bestående av två M10x20 med räfflad flänsmutter, samt ett M10x30 med samma mutter.

M10x20
(2x)
M10x30 (2x)
M10x20 (2x)
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3. RESNING AV GAVLAR SAMT MONTAGE AV DÄCKBALK
3.1 Gavlarna reses en i taget för att sedan fixeras till varandra via däckbalken. Däckbalken skruvas till
gavlarna med fyra stycken M10x20 med tillhörande M10 räfflad mutter med fläns. Klackarnas
håldelning är 50 mm vilket möjliggör nivåindelning med samma siffra.
Första däckbalksnivå placeras med kryssinfästningen riktat uppåt enligt figur nedan. Andra
bärbalksnivån vänds för att möjliggöra kryssning av den aktuella sektionen. Övriga balknivåer kan
monteras i valfri orientering.

Orientering av första däckbalksnivå

1.

Fri orientering från nivå 3 och uppåt.
3.
Motsatt orientering
mellan nivå 1 och 2.

2.

2.

1.
1.
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4. STABILISERING I LÄNGS-LED AV SEKTION
4.1 Däckstället stabiliseras mot svaj i längsgående riktning med hjälp av BLS tillhandahållna hålband
och vantskruv i dimension M10. Skruvförband utgörs av insex-skruv i M10 med tillhörande mutter.
Kryssning sker mellan däckbalksnivå ett och två i samtliga sektioner i däckstället.

4.2 Efter montering av skruv och mutter görs sträckning av krysset vi rotation av vantskruvens
sexkants del.
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5. MONTERING AV DÄCKHÅLLARE
5.1 Däckhållarna monteras till däckbalken med u-bult i dimension M8 samt räfflad M8 mutter. Samma
procedur gäller för dubbel som för enkelställs-armar.

5.2 Beroende på modell av däckbalk, varierar däckbalkens längd och hur många däcksatser som kan
lagras. Varje däcksats skall bäras upp av minst två däckhållare. Från fjärde nivån rekommenderas att
använda tre däckhållare, för enklare ilastning. BLS tillhandahåller som standard två-, tre- samt fyrasets-balkar. Positionering av hållarna görs beroende på konfiguration, se nästkommande sidor (5-7).
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5.2.1 2-sets: Avstånd mellan däckhållare

Sektionslängd
L = 1450*
L = 1600**

a1
142,5
155

b1
490
490

c
235
310

b2
490
490

a2
142,5
155

*1450 mm – Avsedd för ≤ 725 mm däck
**1600 mm – Avsedd för ≤ 800 mm däck
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5.2.2 3-sets: Avstånd mellan däckhållare

Sektionslängd
L = 2225*
L = 2400**

a1
142,5
155

b1
490
490

c1
235
310

b2
490
490

c2
235
310

b3
490
490

a2
142,5
155

*2225 mm – Avsedd för ≤ 725 mm däck
**2400 mm – Avsedd för ≤ 800 mm däck
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5.2.3 4-sets: Avstånd mellan däckhållare

Sektionslängd
L = 2900*
L = 3200**

a1
117,5
130

b1
490
490

c1
235
310

b2
490
490

c2
235
310

b3
490
490

c3
235
310

b4
490
490

a2
117,5
130

*2900 mm – Avsedd för ≤ 725 mm däck
**3000 mm – Avsedd för ≤ 800 mm däck
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6. MONTERING AV GOLVBALK
6.1 Ska däck lagras på golvnivå monteras golv-balkar för att möjliggöra hantering med truck. Två
balkar används för att bära en däcksats. Balkarnas placering görs beroende på vald truck som skall
betjäna däckstället. Skillnad görs också på enkel och dubbelställ, se nästkommande sidor (9 och 10).

Golvbalken skruvas till betong-golvet med M10 Multi-Monti. Förborrning med 8 mm borr krävs för
förankring.
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6.2 Golvbalks-placering - Enkelställ
Vid enkelställ placeras en ensam rad golvbalkar centrerat under ovan monterade däckhållare.
Trucköppning samt avstånd mellan golvbalkarna avgörs av den aktuella tryckutrustningen som skall
betjäna däckstället.

Centrerat över ovanliggande position.
Beror av vald däck-dimension.
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6.3 Golvbalks-placering – Dubbelställ
Vid dubbelställ används två rader för att kunna lagra däcksatser från bägge sidor av ställaget.
Däckbalkarna centreras över det aktuella däcksats-positionernas geometriska centrum (725 och 800
mm). Notera att dubbelställ skall fyllas respektive tömmas växelvis höger/vänster sida för att undvika
snedbelastning.

Centrerat över ovanliggande position.
Beror av vald däck-dimension.
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7. FÖRANKRING AV STÄLLAGET
7.1 Förankring till golv sker med Multi-Monti M10x60. Fyra stycken skruvar används för varje gavelfot.
Förborrning krävs i betongen med 8 mm betongborr.
Förankring är en viktig del i konstruktionen och måste göras på anvisat sätt, för att säkerställa
ett stabilt och säkert ställage.
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FÖR ÖVRIGT SORTIMENT & TEKNISK INFORMATION SE:

WWW.BLSAB.SE

BRÄNNEHYLTE LAGERSYSTEM tillverkar och säljer ett komplett sortiment av lagerinredning till en
rad olika typer av verksamheter. All tillverkning sker i vår fabrik i Småland. Genom ett nära samarbete
med våra kunder tar vi fram skräddarsydda lösningar på flexibla och hållbara lagersystem, som vi kan
leverera snabbt och montera på plats. Kontakt någon av våra säljare om du vill veta mer.

Brännehylte Lagersystem AB. Box 12, SE-330 33 Hillerstorp
Tel. 0370-30 50 00. www.blsab.se
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