
Montage en gebruikers handleiding 

Palletstellingen Omega



Montage gereedschappen
13 mm 6-kantmoer/dopsleutel
16 mm 6-kantmoer/dopsleutel
17 mm 6-kantmoer/dopsleutel
18 mm 6-kantmoer/dopsleutel
19 mm (staanderbeschermers, framebeschermers)
6 mm 6-kant kop bit (staanderbeschermers, framebeschermers)
T25 Torx bit (vertikale doorschuif beschermer)
T30 Torx bit (palletondersteuning balk)
10 mm betonboor
12 mm betonboor (staanderbeschermers, framebeschermers)
Slagmoersleutel (met instelbaar draaimoment)
Niveaumeter of Laserliner
Boorhamer
Hamer 

Betonvloer
Betonsoort minimaal C 25/30
Dilataties mogen niet onder de stellingen, want een beweging in de diliatatie kan leiden tot onvoorspelbarekrachten
in het rek. Dilataties worden geplaatst tussen de rekken. 

Koper / gebruiker is verantwoordelijk dat de vloer is ontworpen voor de werkelijke belasting.
EAB kan op verzoek informatie geven over de vloerbelasting uit het rek. 

Maximale hoogte toleranties
Meet           de lengte             Tolerantie
Vlakheid          0,25 m                 ± 1,2 mm
Vlakheid          2,0 m                   ± 5 mm
Helling                 1/600
Alle punten, zowel wat betreft vlakheid en helling, moeten binnen ± 20 mm van het horizontale meetpunt. 
 
Als de vloer is niet gemaakt van beton, neem dan contact op EAB 

Aanhaalmoment
Schroef M10 8.8  Max. aandraaimoment 47 Nm
Taptite M6   Max. aanhaalmoment 5 Nm
Taptite M8   Max. aanhaalmoment 15 Nm
Schroef B31K 5,5 x20    Max. aanhaalmoment 5 Nm
Borgmoer M10 klasse 8 
Draai de schroefverbindingen voor een goed contact.
Max. aandraaimoment mogen niet worden overschreden.. 

Voor de montage van de schoring in frame
Schroef M8x75/12        Max. aanhaalmoment 8-12 Nm
Borgmoer M8 klasse 8
Gebruik slagmoersleutel met instelbaar draaimoment
Kalibreer de slagmoersleutel met een momentsleutel 

Vloer spreid-ankers
M10x90 Hilti HST
Boor een gat Ø10 - 80 mm
Min. inbouwdiepte 69 mm
Max. dikte van 10 mm bevestigen 

M12x100 Hilti HSA
Boor een gat Ø12 - 95 mm
Min. inbouwdiepte 65 mm
Max. dikte van 20 mm bevestigd 

Zie de Hilti instructies op de verpakking.
Als de afstand tussen het anker en de betonnen rand is minder dan 9x anker diameter, neem dan contact op EAB.
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MONTAGE VAN DE FRAMES

2 st. M10x25
+ borgmoer

1. Maak vloerplaat vast.

2. Plaats schoren conform frame schema, zie pagina 5.

A

B

A B

3. Plaatst een afstandshouder aan de vrij zijde bij  
    een horizontaal schoor.

4. Zet alle schoring vast
    aandraai moment Max 8-12 Nm.

Bout M8x75/12 
+ borgmoer

Afstandshouder
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C

C

5. Zet de vloer uit om het hoogste punt te vinden.
    Deze plek bepaald hoeveel de rekken moeten worden uitgevuld. 

6. Als de vloer niet vlak is zullen de voetplaten moeten worden uitgevuld met vulplaten om een  
    horizontale stand te bereiken. Max uitvulling: 25mm. 
    Voetplaten verankeren met 2 pcs. spreidankers M10x90. Als er uitgevuld is meer dan 5 mm
    Gebruik dan ankers M10x110.

Frame opstelling Alternatieve frame opstelling

Borgpen

Max. 3 mm/m Max. 3 mm/m

Bout M10x25
+ borgmoer
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Schoortype          Afstand per schoor        Lengte van de schoor (90 mm staander)    Lengte van de schoor(110 mm staander) 

     0             0                       747                        733 

     1                 500                       906                        895 

     2                 750                      1071                       1061 

     3               1000                      1265                       1257 

Afmetingen - 900 mm frames  

Schoortype          Afstand per schoor        Lengte van de schoor (90 mm staander)    Lengte van de schoor(110 mm staander)

     0             0                       847                        833 

     1                 500                       989                        977 

     2                 750                      1142                       1131 

     3               1000                      1325                      1316 

Afmetingen - 1100 mm frames  

Schoortype          Afstand per schoor        Lengte van de schoor (90 mm staander)    Lengte van de schoor(110 mm staander) 

     0             0                      1047                        1033 

     1                 500                      1164                        1152 

     2                 750                      1296                        1284 

     3               1000                      1459                        1449

Afmetingen - 500 mm frames  

Schoortype          Afstand per schoor        Lengte van de schoor (90 mm staander)    Lengte van de schoor(110 mm staander) 

     0             0                      447                        433 

     1                 500                      685                        676 

     2                 750                      893                        887 

1164

Schoor lengte

1000                1500 2000              2500               3000                3500              4000                  4500               5000               5500                6000              6500                 7000                7500                  8000

1000        1500          2000        2500        3000        3500        4000        4500         5000 

Afmetingen - 800 mm frames  



6

STAANDER BESCHERMER/VERSTEVIGER

STAANDER BESCHERMER HOOGTE 400 MM

STAANDER BESCHERMING HOOG

Spreidanker 
M12x100 Spreidanker 

M10x90

10
0

Bout M10x40 ronde kop
+ borgmoer

Bout M10x25
+ borgmoer

Bout M10x25 rond 
bus + borgmoer

Spreidanker 
M10x90

Spreidanker 
M10x90

Bout M10x40 ronde kop
(90 mm staander)
bout M10x25 ronde kop
+borgmoer (110 mm upright)

2 st. ring 
4 st. M10x25
+ borgmoer

4 pcs. afstandshouders
tussen staander versteviger
en sok voetplaat de voorzijde 
van 90 mm staander



FRAME BESCHMERMER HOOG 400 MM  

EIND PLAAT

EIND PLAAT

2 st. bout M10x25 ronde kop  
+ borgmoer4 st. bout M10x25 ronde kopt 

+ borgmoer

U-PROFIEL BESCHERMER + VOET
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VOET

2 st. spreidankers M12x100
+ ring 12,5x35x,3
+ pu-veer 40x13x10
+ borgmoer

1 st. spreidanker M12x100 Max c/c 1100 mm

FRAME BESCHMERMER HOOG 180 MM

De beschermer voldoet aan te eisen van SS-EN 15512, zelfs gemonteerd zonder de  
PU-veer. Wij adviseren echter dat de PU-veren altijd worden gemonteerd, vanwege dit  
de verhoging van de bescherming tegen herhaaldelijke aanrijdingen.

4 st. bout M10x25
ronde kop + borgmoer

KOPPELPLAAT
8 st. bout M10x25
ronde kop + borgmoer

VOET
2 st. bout M10x25
ronde kop + borgmoer

Koppelplaat
VOET
3 st. spreidanker M12x100

MONTAGE VOET MET PU-VEER IN BETONVLOER

1. Schroef een moer op M12
    spreidanker.

2. Sla met hamer naar beneden    
    en zet het spreidanker vast.

3. Maak the moer los 2 stuks  
    spreidankers met pu-veer, ring    
    and borgmoer. Zet de borg 
    moer goed vast om stevig  
    contact te hebben met de ring.
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ACCESSOIRES  

SCHORING VOOR 3600 MM LIGGER HORIZONTALE DOORSCHUIF BEVEILIGING

2 st. bout M10x25  
+ borgmoer

4 st. bout M10x25
+ borgmoer

Borg pin

2 st. bout M10x25
+ borgmoer

Ligger L=3600mm met versteviger zorgt voor extra  
draagvermogen van 4x800 kg naar 4x1000 kg. 

HALVE PALLET ONDERSTEUNING

DIEPTE LIGGER KOPPELSTUK

4 st. bout M10x25 
+ borgmoer

4 st. bout M10x25 
+ borgmoer

Bout taptite M6x12H

4 st. bout taptite 
M8x14H

6 st. bout M10x25  
+ borgmoer
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VERTIKALE DOORSCHUIF BEVEILIGING

Koppeling:
#buis 35x35x2
2 st. bout B31K 
5,5x20 unif. fzb

2 st. bout B31K 
5,5x20 unif. fzb

Buis #40x40x1,5

2 st. bout B31K 
5,5x20 unif. fzb 

Spreidanker M10x90

A

A

B

C

B

C

4 st. bout B31K 
5,5x20 unif. fzb

Alternatieve bevesti-
ging van de steun
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BUITENSTE PALLET DRAGER  B=100 
Wanneer de afstand tussen pallet drager en 
staander > 50 mm is, horen deze gebout te 
worden met 1+1 bout taptite M16x12H.

BUITENSTE PALLET DRAGER B=100 
Wanneer de afstand tussen pallet drager 
en staander > 50 mm is, horen deze 
gebout te worden met 1+1 bout taptite 
M16x12H.

BINNENSTE DRAGER B=100 
Vast bouten aan ligger met 1+1 
bout Taptite M6x12H / drager. 
Ligger voorboren met  Ø5,5.Alle pallet Drager U42x48 

vast bouten met 2 stuks 
bout taptite M6x12H.

PALLET DRAGER B=100 
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1081x910 mm 
500 kg/m²

GAASLEGBORD 

PLAATSING VAN DRAGERS TOV HET GAAS NET

MONTAGE STEUN NET DRAGERS

3 + 3 st. bout 5x35

1081x910 mm 
1000 kg/m²

782x1312 mm 
500 kg/m²

782x1312 mm 
1000 kg/m²

1 st. taptite 
M6x12/drager
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GAASLEGBORDEN AAN DE LIGGERS BOUTEN

1 + 1 bout B31K 5,5x20 in de 2 
buitenste net dragers in de 2 bin-
nenste gaaslegborden 

1 + 1 bout B31K 5,5x20 in de 
2 buitenste net dragers in de 2 
binnenste gaaslegborden 

1+1 bout B31K 5,5x20 in  
de 2 binnenste net dragers 

2750 
1850 

3600 

Bout B31K 
5,5x20 



ASFALT PLAAT

MONTAGE VAN PALLETSTELLING OP ASFALT

Asfalt plaat  
200x200x5

Asfalt plaat  
250x250x8

2 st. bout Hilti HUS3-H 8x65

Vulplaat
Max 10 mm uitvullen
Geplaatst tussen voetplaat en asfalt plaat. 

Beton anker in asfalt
+ asfalt lijm ”Häftprimer EP”
Voor gebruik de montage en veiligheids  
instructies op de verpakking lezen.   
Voor complete product data, zie  
www.hagmans.se. Boorgat moet met  
asfalt lijm Häftprimer EP gevuld worden  
voordat het anker geplaatst wordt.

Hilti HUS3-H 8x65
Boorgat Ø8 - 70 mm
Min. Montage diepte 50 mm  
Max. Dikte vastgezet 15 mm  
Voorzichting vastzetten.

Toegestane belasting
Asfalt plaat 200x200x5:
Max 3 ton/voet
Max. sectie last 6 ton/sectie

Asfalt plaat 250x250x8 Max 5 ton /voet
Max sectie last 10 ton/sectie

Max lading van toepassing indien asfalt van zulke goede 
kwaliteit Is dat de toegestane oppervlakte druk op asfalt 
voor lange termijn belasting min 0.8 Mpa is. 
Voor meer informatie over lading zie belastingstabel 
Omega 90-1 / 90-2 asfalt.

Voor hogere voet belasting dan toegestaan of bij minder 
goede Asfalt kwaliteit, zijn grotere en dikkere asfalt 
platen nodig. Deze zullen apart worden gedimensioneerd 
per project. De gebruiker zal de gecalculeerde op-
pervlakte druk op asfalt moeten goedkeuren.   
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MONTAGE VAN FRAME BESCHERMING OP ASFALT

Montage 
1. Monteer de frame bescherming (zie montage instructie staander en frame bescherming).

2. Bout de asfalt plaat op de voet met 3 x M12x16 + ring 13x24x2 / Voet.

3. Zet de frame bescherming op de juiste plaats en boor Ø10 gaten in het asfalt door de Ø13 gaten in de plaat.

4. Na het boren de berscherming verwijderen en samen met het asfalt schoonmaken.

5. Plaats de frame bescherming terug, vul de boorgaten en de 6 ovale gaten met asfalt lijm.

6. Zet de frame bescherming vast met Hilti HUS3-H 10x70 (YD 12.5).

7. Giet lijm in de ovale gaten tot de lijm uitloopt tot aan de rand van de plaat.
 
 
Beton anker in asfalt + asfalt lijm ”Häftprimer EP”
Voor gebruik de montage en veiligheids instructies op de verpakking lezen.   
Voor complete product data, zie www.hagmans.se.
Boorgat moet met asfalt lijm Häftprimer EP gevuld worden voordat het anker geplaatst wordt. 

Hilti HUS3-H 10x70
Boorgat Ø10-75 mm
Min. Montage diepte 55 mm 
Max. Dikte vastgezet 15 mm 
Voorzichting vastzetten. 

BELANGRIJK! Wanneer frame bescherming voor asfalt gemonteerd 
wordt, zal de eis voor energie opname niet overeenkomen met SS-EN 15512.

3 st. M12x16 + 
ring 13x24x2

4 st. beton anker 
Hilti HUS3-H 10x70
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VEILIGHEID IN MAGAZIJNEN

Montage / modificatie
Om veiligheid te garanderen, is het belangrijk dat  
palletstellingen altijd gemonteerd worden volgens  
deze instructies. Het diagram op het belastingstabel  
laat zien hoe de frames beinvloed worden door het  
veranderen van de ligger niveaus. Zowel de hoogte  
van de vloer tot het eerste ligger niveau als de  
afstand tussen de overige liggers hebben invloed  
op de last dragende capaciteit van het frame. 

Markering
De staanders zijn ingestanst met hun maximale  
lastdragende capaciteit per sectie, en de liggers  
zijn ingestanst met de maximale last dragende  
capaciteit per sectie. De belastingsborden  
meegeleverd met de frames moeten op goed  
zichtbare plaatsen gemonteerd worden. En het  
is de verantwoordelijkheid van het management  
dat de gegeven informatie in overeenstemming is. 

Onderhoud
Elke schade veroorzaakt door trucks ect. In  
aanraking met de stelling frames moet onmiddelijk  
worden hersteld. Omdat zulke schade vaak effect  
heeft op het draagvermogen van de frames.  
Een staander welke beschadigd is, is altijd een  
veiligheidsrisico en moet vervangen worden.

EAB palletstellingen staan voor een bewezen ontwerp, met maximale nadruk op veiligheid en pre-
statie. De palletstellingen voldoen aan alle veiligheids eisen binnen de European Standards, SS-EN 
15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629 en SS-EN 15635 welke eisen voor statisch ontwerp, testen, 
montage en markeringen bevatten.

Accessoires
Een effectieve manier om veiligheid te verbeteren
Is de frames te voorzien van bescherming,  
pallet stops, diepteliggers ect.
 

Inspecties 
Alvorens het gebruik van de palletstellingen, moet er 
een inspectie plaatsvinden of de montage gedaan is vol-
gens deze instructies. En aan de hand van de tekeningen 
welke bij het project horen. 

Regelmatige inspectie 
Palletstellingen moeten regelmatig geinspecteerd
worden op borgingen, schoringen, schade door 
voertuigen ect. En al het andere wat invloed kan  
hebben op het draagvermogen. 

Periodieke inspectie 
Palletstellingen moeten minimaal elke twaalf
Maanden geinspecteerd worden om te controleren 
of deze nog voldoen aan deze instructies en de 
tekeningen welke bij het project horen 

Her-inspectie 
Moet altijd uitgevoerd worden wanneer de liggers
Verhangen zijn of de frames gemodificeerd op welke
Manier dan ook.

De koper of gebruiker is verantwoordelijk voor het nale-
ven dat bovenstaande inspecties uitgevoerd worden.



SE 333 33 SMÅLANDSSTENAR 

TEL +46 371-340 00  www.eab.se
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