Návod k obsluze
paletového regálu

Výrobce: DITOM Construction s.r.o.
Země původu: Česká republika

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Základní informace
Popis regálových dílů
Montáž regálů
Zásady bezpečného používání regálů
Dovolené zatížení regálů

1-4

DITOM Construction s.r.o.

Svatý Mikuláš 131 284 01 Kutná Hora
IČO: 28383729 DIČ: CZ28383729
Tel.: 737 663 245 Tel.: 327 399 660 FAX: 327 399 062 Email: ditom@ditom.cz WWW.DITOM.CZ

1. Základní informace
Paletové regály slouží ke skladování zboží, umístěném na paletách. Systém paletových regálů
nabízí, vhodné řešení pro řešení skladů a skladového hospodářství. Výhodnost tohoto
systému spočívá především v jeho variabilitě použití, jednoduchosti montáže, přestavby a
demontáže paletových regálů, ale i svou optimálností nákladů při získávání skladové plochy.
Paletové regály nabízí bezpečné a dlouhodobé řešení pro Váš sklad.

2. Popis regálových dílů
Regálový systém se skládá z několika regálových dílů:
Základní díly sestavy:
 Regálový rám – sestava dvou perforovaných stojin profilu omega, vzpěr a kotevních
patek. Celá sestava je spojena pomocí pevnostních šroubů M10 x 70 mm, povrchová
úprava rámu: pozink
 Nosník – sestava profilů tvaru sigma a závěsů. Díly sestavy jsou svařované. Povrchová
úprava RAL2004
Doplňkové díly:
 Příčníky – sestava profilu c a závěsů. Spoje sestavy jsou svařované. Povrchová úprava
RAL2004
 Desky patra – dřevotřískové nebo dřevoštěpkové desky.
 Ochranné prvky, jako rohové pakty, ochrany rámů, zadní dorazy.
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3. Montáž regálů
Při stavbě regálů se musí dbát na dodržování bezpečnosti práce. Montážní práci můžou
provádět jen lidé proškolení a poučení. Montáž regálů se provádí na základě výkresu
rozmístění regálů v prostorách skladu. Před montáží musí být známé rozteče regálových
pater, umístění bezpečnostních prvků. Sestava regálů nesmí ohrožovat bezpečnost provozu,
zakrývat místa bezpečnostních prvků umístěných v prostorách skladu. Regály musí být
umístěné na vhodné ploše skladu, tak aby vyhovovala podmínkám, bezpečnosti skladování.
Montáž sestavy paletového regálu se zahajuje základním modulem. Ten se skládá ze dvou
regálových rámů a odpovídajícímu množství nosníků. Na každé regálové patro jsou potřeba
dva nosníky. Při montáži je potřeba dodržet rovinu sestaveného regálového patra. Regálová
patra můžou být výškově umístěná po 50 mm. Po zasazení nosníku je nutné jej zajistit
gravitačními pojistkami. Pro montáž pater, které jsou již mimo dosah montáže ze země, je
nutné použít odpovídající vhodné prostředky, jako jsou pracovní plošiny, dvojitých žebříků
apod.. Po sestavení základního modulu, se pokračuje moduly přídavnými. Montáž se provádí
stejným způsobem jako montáž základního modulu. Po sestavená regálové řady, se regály
překontrolují na rovinnost regálové řady, úhlopříčku regálového patra a jejich výsledné
umístění dle montážního výkresu. Po této kontrole se regály kotví do podlahy skladu.
V případě, že jsou regálové rámy vyšší a počet pater je vyšší než dvě, můžou se regály kotvit
již po osazení regálové řady dvěma patry.
Před zahájením používání paletových regálů, musí být regály označené štítkem o maximální
nosnosti patra, a maximálním zatížením regálového sloupce. Štítky se umisťují na viditelné
místo v přední části regálů a to v její levé části. Nejvhodněji na nosník patra.
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4. Zásady bezpečného používání regálů





Regály musí být označeny štítky s uvedením největší nosnosti patra a regálového sloupce
Před uvedením do provozu, po přemístění a jednou ročně musí být každý regál zkontrolován
z hlediska stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti konstrukce a dovolených průhybů
Zboží musí být na paletách rovnoměrně rozmístěno, aby paleta zatěžovala regál rovnoměrně.
Pokud je buňka určena pro skladování více než jedné palety, je jeho maximální nosnost
dělena poměrem na palety dle následující tabulky:
Buňka pro

1paleta

2paleta

1 paletu

100 %

2 palety

50 %

50 %

3 palety

35 %

30 %

3paleta

35 %

5. Dovolené zatížení regálů
Maximální nosnost regálového patra:



Výška profilu nosníku 120 mm, při délce 2700 mm
Výška profilu nosníku 160 mm, při délce 2700 mm

1500 kg
3000 kg

Maximální zatížení regálového sloupce:


Při maximální výšce 6000 mm je maximální zatížení

Základní modul

12500 kg

Přídavný modul
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