
REDIROLL PALETLADES

Voor de montage v an de paletrekken wordt v erwezen naar de desbetref f ende montage handleiding.

Om de lades te kunnen monteren heef t U enkel een sleutel v an 13 mm Lade 70 % uittrekbaar

nodig v oor de M8 bouten en een  racagnac sleutel met dezelf de opening.RRD7060080120

De toe te passen spanning v oor de bouten is ongev eer 20 Nm. * gelijkmatig v erdeelde belasting in kg.

Opmerkingen

- Er dient getest te worden of  het rekkensy steem de druk aankan v an de uittrekbare lades.

- De installatie dient éénmaal per jaar gekeurd te worden.

- De installatie is ontworpen v oor een gelijkmatig v erdeelde belasting. De lade mag niet ov erladen worden.

- Bij het uittrekken dient U er rekening mee te houden dat het een zware last is die in beweging komt.

- Er mag slechts 1 lade per rek per keer uitgetrokken worden !

Zowel de v oorste als de achterste ligger dient Neem nu het onderste gedeelte v an de lade en plaats dat op de liggers.

De paletrekken worden met gebout te worden aan de stijlen.

2 ankers per v oet v astgezet. Opgepast : de voorste ligger dient een zwaarder type te zijn dan de achterste. De voorste ligger zal dus hoger zijn dan de achterste.

Maak het onderste gedeelte v ast aan de achterste ligger Het bov enste gedeelte wordt geplaatst door het trekken v an Eens het bov enste gedeelte geplaatst belet de

door middel v an de bijgelev erde beugels. De breedte v an dat gedeelte door de C-prof ielen aan de achterzijde. f lens het achterwaarts uitrollen uit het C-prof iel.

het onderste gedeelte is 800 mm en dit gedeelte dient Nu het bov enste gedeelte v oorzichtig laten zakken op het Breng nu de sticker aan met de maximale belasting.

correct gespatieerd te worden ov er de liggerlengte. onderste gedeelte.
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Palet Belasting*

800x1200 600

++/32/(0)3/240 11 30

++/32/(0)67/41 12 41

Voorzijde : de 
zwaarste 
(hoogste) 

ligger wordt 
vooraan 

geplaatst.

4x M8x150 
voor 

liggerhoogte 
maximaal 
127 mm.

Handgreep met  vergrendeling. 
Vergrendeling werkt enkel indien de 

lade voldoende beladen is !

Sticker belasting


