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        voor uw plannen! 
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Montageinstructies

De Europe Racking magazijninrichting dient volgens 
de bijbehorende constructie- en layouttekeningen 
gemonteerd te worden door personeel dat getraind is 
in het correct monteren van magazijninrichting. Het is 
aan te bevelen om de montage uit te laten voeren door 
of onder regie van Europe Racking. Europe Racking 
is  op de hoogte van alle technische specificaties en 
draagkrachtkarakteristieken van de magazijninrichting.

Om ongelukken te voorkomen dienen tijdens de montage 
de gangpaden schoon te zijn en vrij van materialen en 
afval. Na afloop van de montage dienen de gangpaden 
en de ruimte onder de stellingen schoongeveegd te 
worden, hierna is het pas voor voertuigen toegestaan 
om het magazijn te betreden.

De magazijninrichting dient waterpas gemonteerd te 
worden, de meeste vloeren zijn niet vlak. De maximale 
verticale uitwijking op de normaallijn is 1/500 van de 
hoogte.

Eventuele bout-moerverbindingen dienen voldoende 
strak bevestigd te worden. De veiligheid van het gehele 
systeem is afhankelijk van een goede bevestiging.

De magazijninrichting dient gemonteerd te worden 
op een geschikte vloer. Europe Racking is tijdens het 
ontwerp van de stellingen uitgegaan van een betonvloer 
met een minimale kwaliteit van C16/20. De klant dient 
van te voren te kunnen bewijzen dat de vloer aan deze 
kwaliteit voldoet. 

Als de stelling hoger is dan 2 meter en een hoogte-
diepteverhouding heeft die groter is dan 4:1 moet de 
stelling voorzien worden van een vloerverankering.

De magazijninrichting mag niet onbeschermd buiten of 
in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid geplaatst 
worden, behalve als de stelling hier speciaal voor 
ontworpen is. Om de magazijninrichting buiten te 
gebruiken dient er rekening gehouden te worden met de 
effecten van regen, wind en sneeuw.

Stel de magazijninrichting niet bloot aan corrosieve 
of bijtende substanties. Deze kunnen de technische 
specificaties (o.a. krachtkarakteristieken) van de 
magazijninrichting negatief beïnvloeden.

Zorg voor voldoende licht in de gangpaden. Een goede 
verlichting zorgt voor betere werkomstandigheden 
waardoor de kans op schades verminderd.

Zorg ervoor dat gangpaden breed genoeg zijn voor 
het transportmaterieel. De minimale breedte van 
de gangpaden is de som van de draaicirkel van het 
materieel + last en een vrije ruimte om de veiligheid te 
waarborgen. Deze ruimte moet volgens NEN-EN 15620 
minimaal 200 mm zijn om aanrijding te voorkomen.

Monteer eventueel aanrijdbeveiligingen op plaatsen 
waar veel transportverkeer is, de gevolgen zijn 
aanzienlijk wanneer er bijvoorbeeld een heftruck tegen 
de magazijninrichting aanrijdt. 

Veranderingen in de opstelling van de magazijninrichting 
kunnen de capaciteit van de stelling veranderen. Zorg 
er voor dat de lay-out van de inrichting hetzelfde is als 
op de tekeningen van Europe Racking aangegeven. 
Veranderingen mogen pas aangebracht worden 
wanneer een door Europe Racking gekwalificeerd 
engineer hiervoor toestemming geeft zodat de veiligheid 
gewaarborgd blijft.

Meng geen onderdelen van de magazijninrichting 
van Europe Racking met onderdelen van andere 
fabrikanten. Deze onderdelen gebruiken mogelijk andere 
verbindingstechnieken en hebben andere specificaties 
welke negatieve gevolgen kunnen hebben op de 
stellingscapaciteit.

Pas de onderdelen van de magazijninrichting van Europe 
Racking niet zelf aan (bijv. door lassen of zagen) deze 
kunnen negatieve invloeden hebben op de mechanische 
eigenschappen van het betreffende onderdeel. Voor 
aangepaste onderdelen zonder toestemming van Europe 
Racking vervalt de garantie.

Alle inhaakverbindingen (bijv. liggers en traversen) dienen 
geborgd te zijn met een borgpen of weerhaak (art.nr 
268-101). Dit om onbewust uithaken van de liggers te 
voorkomen.

Installeer het belastingbord met daarop de maximale 
capaciteit van de stelling, de maximale capaciteit per 
niveau en de gemiddelde capaciteit per niveau. Deze 
belastingborden dienen permanent op de stelling 
aanwezig te zijn en goed zichtbaar voor de gebruiker. 
Europe Racking kan deze belastingborden voor u 
leveren. 



Omschrijving

Het Multisysteem kan opgebouwd worden op twee manieren; namelijk de dubbele en de enkele 
variant. De enkele versie bestaat uit een unit welke is voorzien van twee 50x25x1,25 staanders met 
daarin aan beide zijde een perforatie. 

De dubbele versie is opgebouwd uit twee units welke of drie of vier staanders heeft. Verder 
wordt de schoring in de diepterichting verzorgd door de traverse en in de lengte richting door de 
draadschoren.



Onderdelen





MONTAGE ENKEL UNIT  
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Stap 1

Stap 2

Neem twee Multi-tubes van gelijke lengte en 
leg deze parallel op de grond. 

Voor een enkele unit: ga verder met stap 2 
van dit hoofdstuk. 

Voor een dubbele unit: ga verder met stap 1 
van hoofdstuk 2.

Neem één van de start-traversen en plaats 
deze minimaal 2 en maximaal 6 perforaties 
van de onderkant in de Multi-tube. Zorg 
ervoor dat deze aan beide zijden op gelijke 
afstand zit.

Plaats vervolgens de andere start-traversen 
op gelijke afstanden van elkaar. Het aantal 
traversen is afhankelijk van de hoogte 
en de soort constructie, tenzij op een 
projecttekening anders aan gegeven gelden 
de volgende aantallen per frame:

1000 – 2 traversen 
1100 – 2 traversen
1700 – 3 traversen
2300 – 3 traversen
2500 – 3 traversen
2900 – 4 traversen

* De traversen zijn zelfborgend, door middel 
van een flinke tik zal de traverse in de juiste 
positie komen.



Stap 3 (met dichte kopwand)

Stap 3 (zonder dichte kopwand)

Neem de volg-traversen en plaats deze op 
gelijke hoogte als de start-traversen in de 
perforatie aan de andere kant van de Multi-
tube. 

Indien uw Multistelling is voorzien van dichte 
kopwanden: plaats deze tussen de frames 
tegen de traversen. 

Neem de volg-traversen en plaats deze op ge-
lijke hoogte als de start-traversen in de perfo-
ratie aan de andere kant van de Multi-tube. 

Deze volg-traversen zorgen ervoor dat deze 
kopwanden worden ingesloten tussen de 
start- en volg-traversen



Stap 4

Stap 5

In geval van een vrijstaande stelling: neem de 
afdekdop en breng deze aan in de bovenkant 
van de Multi-tube.

Zet het frame rechtop, neem de voetplaten en 
plaats deze vervolgens onder de Multi-tubes. 

Plaats vervolgens de Multiclip in de perforatie 
boven de voetplaat. 

Neem de ophangsteunen en plaats deze in de 
perforatie aan de buitenzijde van het frame. 

Afhankelijk van het aantal legborden en 
uw eigen gewenste indeling plaatst u de 
Ophangsteunen. 

Let op: zorg ervoor dat de ophangsteunen 
altijd op gelijke hoogte geplaatst zijn.

10x



Stap 6

Stap 7

De ophangsteunen haken in de Multi-tubes. 

Door de neerwaartse kracht van het legbord 
zullen ze ten alle tijdens op hun positie blijven.

Herhaal stap 1 tot en met 7. 

Indien u meerdere Multistellingen aan 
elkaar koppelt dient u bij stap 2 voor ieder 
volgend frame in plaats van de start-traversen 
de volg-traversen te gebruiken. 

Voor het afsluitende frame dienen weer de 
start-traversen geplaatst te worden.



Stap 8

Plaats twee legborden in de ophangsteunen 
van het eerste frame. 

Neem vervolgens het tweede frame en haak 
ook hier de legborden in op gelijke hoogte. 

Stap 9

Plaats de eventueel stofplinten op de Multiclip 
voordat het legbord hierop geplaatst wordt.



Stap 10

Stap 11

Vul vervolgens de stelling aan met het aantal 
gewenste legborden. 

Het is ook mogelijk om legborden te plaatsen 
op de volg-traversen.

Draai de draadschoren een stukje in elkaar 
en haak deze aan de buitenzijde van de 
Multistelling in een vrije perforatie. 

Voer dit twee maal uit zodat er een 
schoorkruis ontstaat. Door aan de schoren te 
draaien kunt u de stelling recht stellen. 

Let op: zorg er altijd voor dat de schoren 
aangespannen zijn.



Stap 12

Stap 13 

Let op: 
voor het aanbouwen van een unit is het 
belangrijk dat er volg-traversen gebruikt zijn in 
plaats van start-traversen. 

Alleen de eerste en de laatste frames zijn aan 
één zijde voorzien van start-traversen. 

Plaats de Ophangsteunen op de gewenste 
legbordhoogte.

Plaats de Multiclips in de onderste perforatie.

2x



Stap 14

Stap 15 

Lees stap 8, maak vervolgens een frame 
volgens stap 1 tot en met 7.

Koppel de frames door middel van de 
legborden in de ophangsteunen te plaatsen. 

Breng ook de stofplinten aan in de Multiclips.



Stap 16

Stap 17

Plaats een legbord boven op de stofplinten in 
de Multiclips.

Vul vervolgens de stelling aan met het aantal 
gewenste legborden. 

Het is ook mogelijk om legborden te plaatsen 
op de volg-traversen.



Stap 18

Herhaal vervolgstap 13 tot en met 18 voor 
iedere unit die u aan wilt bouwen. 

Let op: voor het laatste frame dien er aan één 
zijde gebruik gemaakt te worden van start-
traversen.

Let op: door gebruik te maken van vulplaten 
kunt u de stelling verder rechtstellen.





MONTAGE DUBBEL UNIT  
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stap 1

stap 2 

Neem twee gelijke Multi-tubes en leg deze 
parallel aan elkaar op de grond. 

Neem vervolgens één van de start-traversen 
en plaats deze minimaal 2 en maximaal 6 
perforaties van de onderkant in de Multi-tube. 

Deze traverse zal aan één kant in vier 
perforaties ingehaakt worden en aan de andere 
kant maar in twee. Op deze manier ontstaat 
er namelijk ruimte om de traverse voor de 
dubbele unit in te haken. 

Haak vervolgens de rest van de start-traversen 
in.

Let op: indien de unit voorzien is van dichte 
kopwanden, plaats deze dan tussen de start- 
en volgtraverse.

Vervolgens kunnen aan de andere zijden van 
het frame de volg-traversen ingehaakt worden. 

Zorg ervoor in ieder geval voor dat deze aan 
beide zijden op gelijke hoogte zitten.

Neem nog een zelfde Multi-tube en leg deze 
naast het frame. 

Plaats vervolgens de start-traversen op gelijke 
hoogte en verbind zo de derde staander aan 
het frame.

Let op: indien de unit voorzien is van dichte 
kopwanden, plaats deze dan tussen de start- 
en volgtraverse.

Vervolgens kunnen aan de andere zijden van 
het frame de volg-traversen ingehaakt worden. 
Zorg ervoor in ieder geval voor dat deze aan 
beide zijden op gelijke hoogte zitten.



stap 3

stap 4

In geval van een vrijstaande stelling: neem de 
afdekdop en breng deze aan in de bovenkant 
van de Multi-tube.

Zet het frame rechtop, neem de voetplaten en 
plaats deze vervolgens onder de Multi-tubes. 
Plaats vervolgens de Multiclip in de perforatie 
boven de voetplaat. 

Neem de Ophangsteunen en plaats deze in de 
perforatie aan de buitenzijde van het frame. 

Afhankelijk van het aantal legborden en 
uw eigen gewenste indeling plaatst u de 
Ophangsteunen.

In de middelste staander is een dubbele rij 
ophangsteunen nodig.

Let op: zorg ervoor dat de ophangsteunen 
altijd op gelijke hoogte geplaatst zijn.



stap 5

stap 6 

Plaats het frame rechtop.

Maak een tweede frame, herhaal hiervoor stap 
1 tot en met 5. 

Indien u meerdere Multistellingen aan elkaar 
koppelt dient u bij stap 1 en 2 voor ieder 
volgend frame in plaats van de start-traversen 
de volg-traversen te gebruiken. 

Voor het afsluitende frame dienen weer de 
start-traversen geplaatst te worden.



stap 7

stap 8

Plaats twee legborden in de ophangsteunen 
van het eerste frame. 

Neem vervolgens het tweede frame en haak 
ook hier de legborden in op gelijke hoogte. 

Plaats eventueel stofplinten op de Multiclip 
voordat het legbord hierop geplaatst wordt.



stap 9

stap 10 

Bevestig de bovenste twee schoorclips aan de 
binnenkant in de stelling. 

Haak hierin de draadschoren en bevestig 
vervolgens de andere twee schoorclips aan de 
onderkant in de draadschoren. 

Door aan de schoorspanner te draaien zullen 
de schoorclips in een perforatie gehaakt 
kunnen worden en zo de unit schoren. 

Door middel van de 
schoorspanner kunt u de 
stelling recht stellen.

Let op: door gebruik te 
maken van vulplaten 
kunt u de stelling verder 
rechtstellen.



stap 11

stap 12

Vul vervolgens de stelling aan met het aantal 
gewenste legborden. 

Het is ook mogelijk om legborden te plaatsen 
op de volg-traversen.

Herhaal stap 3 tot en met 11 voor iedere extra 
unit die aangebouwd wordt.

Let op: voor het aanbouwen van een extra 
unit is het belangrijk dat er volg-traversen 
gebruikt zijn in plaats van start-traversen. 

Alleen de eerste en de laatste frames zijn aan 
één zijde voorzien van start-traversen. 





MONTAGE DICHTE ACHTERWAND  

  Stap 1 t/m 16
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Aanvullende onderdelen



Stap 1

Stap 2

Neem twee Multi-tubes van gelijke lengte en 
leg deze parallel op de grond. 

Neem één van de start-traversen en plaats 
deze minimaal 2 en maximaal 6 perforaties 
van de onderkant in de Multi-tube. 



Stap 3

Stap 4

Haak de traverse vervolgens in de tweede 
Multi-tube zoals aangegeven in het figuur 
hiernaast.

Plaats de dichte kopwand tussen de 
staanders tegen de traverse. 

Bevestig vervolgens de volg-traversen aan 
de andere zijde van de Multi-tube op gelijke 
afstand als de start-traversen.



Stap 5

Stap 6

In geval van een vrijstaande 
stelling: neem de afdekdop 
en breng deze aan in de 
bovenkant van de Multi-tube.

Zet het frame rechtop, neem 
de voetplaten en plaats deze 
vervolgens onder de Multi-
tubes. Plaats vervolgens de 
Multiclip in de perforatie boven 
de voetplaat. 

Neem de ophangsteunen en 
plaats deze in de perforatie 
aan de buitenzijde van het 
frame. Afhankelijk van het 
aantal legborden en uw eigen 
gewenste indeling plaatst u 
de ophangsteunen. 

* Let op: zorg ervoor dat de 
ophangsteunen altijd op ge-
lijke hoogte geplaatst zijn.



Stap 7

Stap 8

De ophangsteunen haken 
in de Multi-tubes. Door de 
neerwaartse kracht van het 
legbord zullen ze ten alle 
tijdens op hun positie blijven.

Zorg ervoor dat de achterste 
rij perforaties leeg blijft voor 
de achterwand

Maak een tweede frame, 
herhaal hiervoor stap 1 tot 
en met 7. Indien u meerdere 
Multistellingen aan elkaar 
koppelt dient u bij stap 2 voor 
ieder volgend frame in plaats 
van de start-traversen de 
volg-traversen te gebruiken. 

Voor het afsluitende frame 
dienen weer de start-
traversen geplaatst te 
worden.



Stap 9

Plaats twee legborden in 
de ophangsteunen van 
het eerste frame. Neem 
vervolgens het tweede 
frame en haak ook hier 
de legborden in op gelijke 
hoogte.

Stap 10

Plaats de eventueel 
stofplinten op de Multiclip 
voordat het legbord hierop 
geplaatst wordt.



Stap 11

Stap 12

Vul vervolgens de stelling 
aan met het aantal gewenste 
legborden. Het is ook 
mogelijk om legborden 
te plaatsen op de volg-
traversen.

Neem vervolgens de dichte 
achterwand en plaats deze 
tussen de staanders tegen de 
legborden.



Stap 13

Stap 14 

Neem de achterwand-bevestigingstraversen 
en plaats deze op gelijke hoogte als de start- 
en volg-traversen tussen de staanders

Plaats ook de andere achterwand-
bevestingstraversen



Stap 15

Stap 16 

Uw eerste unit is klaar. Voor iedere aanbouw 
unit kunt u stap 8 t/m 14 herhalen.

Draai de draadschoren een stukje in elkaar 
een haak deze aan de buitenzijde van de 
Multistelling in een vrije perforatie. Voer 
dit twee maal uit zodat er een schoorkruis 
ontstaat. Door aan de schoren te draaien kunt 
u de stelling recht stellen.


