TG85
Ett anpassad lagersystem som hanterar tunga långgods.
Grenstället dimensioneras och tillverkas enligt önskemål.

DUBBELSTÄLL
Fristående grenställ för
lagring på båda sidorna.

ENKELSTÄLL
Grenställ placeras utmed vägg eller
dyl. Lagring på en sida.

Utförande:

Grenställ tillverkas i mått enligt
kundönskemål
Material:
Grenstället tillverkas av kvalitetsgod
känd stålbalk och levereras i lackerat
eller varmförzinkat utförande.
Färg:
Våtlackad i miljöklass C2
Kulör:
Pelare Blå NCS 4550 B
( RAL 5019); Armar RAL 2002;
(Pelare kan fås i andra kulörer )
Dimensionering: Enl. Eurocode
Säkerhet:
Levereras med bruksanvisning och
belastningsetiketter
Montage:
Monteringsanvisning medföljer
Miljö:
För placering inom– och utomhus
Tillbehör:
Takarmar eller komplett tak
Påkörningsskydd
Asfaltfötter

GRENSTÄLL TG85
ENKELSTÄLL

DUBBELSTÄLL

STAGNING

H

Samtliga yttersektioner skall stagas med kryss.
Övriga stagas var 4:e sektion med kryss.

x

x

STANDARD MÅTT OCH BELASTNING:
Höjd:

2.000—6.000 mm
200 mm intervaller
Armlängd (x)
500—1.500 mm
Armbelastning max 1.500 kg
Sektionslängd (L) 1.000—3.500 mm

Höjd 2.000-3.000 mm
Höjd 3.500– och högre
Pelare upp till 3.000 mm stagas med enkelkryss.
Pelare 3.500 mm och högre stagas med dubbelkryss.

Önskar du andra mått på grenstället kan du ange det på nedanstående checklista

Fyll i checklistan och faxa eller maila till oss f

ert

Var skall grenstället placeras
Ytbehandling
Antal grenställ
Antal lastnivåer i höjdled, inkl. fot
Ändstopp på armar
Vikt/nivå för gods som lagras
Önskad längd på lastarmar

Inomhus
Utomhus
Lackerat
Varmförzinkat
Enkelsidiga ………...st
Dubbelsidiga……….st
…………...st.
…………...st.
…………...kg.
600 mm
700 mm
1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm
………..mm
Önskad höjd (H) på grenstllet inkl. fot
…………...mm.
Ange vilken typ av materail och vilka längder det har, så kan vi föreslå utformningen för bästa funktion och bästa pris.
Typ av material:
………………………………………………………………………………
Längder på material:
………………………………………………………………………………
Speciella önskemål om avstånd mellan pelare: …………...mm.
Namn:
…………………………………………………..
Företag: ………………………………………………………………………
Adress:
…………………………………………………..
Postadress: ……………………………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………..
Fax / e-mail: …………………………………………………………………
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