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Wij maken ruimte
        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. 



Onderdelen



MONTAGE ENKEL UNIT  

  Stap 1 t/m 9
  Stap 10 t/m 14
  

1



Stap 1

Stap 2

Neem een Tube-50-frame. 

Brengt twee afdekdoppen aan in de 
bovenzijde van het frame. Als er gebruik 
gemaakt wordt van een vloer op stelling, 
dan geen afdekdoppen plaatsen.

Plaats vervolgens de voetplaten en zet het 
frame hier op.

Neem de bovenste ligger en haak deze aan 
één zijde op de gewenste hoogte in het 
frame. 

Borg deze door een borgpen aan te brengen 
in het daarvoor bestemde vierkante gat in de 
klauw.



Stap 3

Stap 4

Neem het volgende Tube-50 frame

Herhaal stap 1 

Haak vervolgens het frame in de andere zijde 
van de ligger. 

Voorzie deze ook van de borging.

Breng de tweede ligger aan boven in de unit 

Plaats ook de twee onderste liggers inclusief 
de borging.



Stap 5

Stap 6

Plaats het resterend aantal liggers aan in de 
door u gewenste indeling. 

Let er op dat een grotere afstand tussen de 
liggers de maximale unit belasting negatief 
beïnvloedt.

Als de stelling voorzien is van 
legbordondersteuningen, plaats deze dan op 
de liggers!



Stap 7

Stap 8

Plaats de legborden in de liggers.

Controleer of alle borgpennen aangebracht zijn.



Stap 9

Stap 10

Als het vloeroppervlak niet vlak is kunt u de 
stelling uitlijnen d.m.v. de pasplaatjes.

Voor iedere volgende unit: 
Neem de bovenste ligger en haak deze in de 
stelling waar u wilt aanbouwen.



Stap 11

Stap 12

Herhaal stap 1 en haak vervolgens het 
frame in de andere zijde van de ligger. 

Voorzie deze ook van de borging.

Breng de tweede ligger aan boven in de unit 

Plaats de twee onderste liggers inclusief de 
borging.



Stap 13

Stap 14 

Plaats het resterend aantal liggers aan 
in de gewenste indeling.

Let er op dat een grotere afstand 
tussen de liggers de maximale unit 
belasting negatief beïnvloedt. 

Indien de stelling voorzien is van 
legbordondersteuningen, plaats deze 
dan op de liggers.

Plaats de legborden in de liggers.



MONTAGE DUBBEL UNIT  

  Stap 1 t/m 8
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Stap 1

Stap 2 

Indien u een dubbele sectie wilt bouwen kunt u 
gebruik maken van koppelstukken. 

Volg eerst stap 1 tot 9 van het vorige hoofdstuk. 

Herhaal vervolgens stap 1 nog een keer en 
koppel deze met behulp van het koppelstuk aan 
de bestaande stelling.

Herhaal stap 1 nog een keer en koppel deze 
aan het volgende frame.



Stap 3

Stap 4

Breng de achterste liggers aan op gewenste 
hoogte. Voorzie ze vervolgens van borgpennen.

Breng de voorste liggers aan op gewenste 
hoogte. Voorzie ze vervolgens van 
borgpennen.



Stap 5

Stap 6 

Indien gewenst: breng de 
legbordondersteuningen aan voor een hogere 
belasting van uw legbord

Plaats de legborden in de liggers.



Stap 7

Stap 8

Voor iedere volgende unit. 

Volg stap 10 van het vorige hoofdstuk 
en gebruik koppelstukken tussen iedere 
dubbele unit.

Controleer of u alle borgpennen 
aangebracht heeft.


