APROD POLC
csavarkötés nélküli fém polcrendszer

Az APROD kapcsolható fém polcos
állvány csavarkötés nélkül összeállítható
elemekből áll, mely egyszerű, gyors
szerelhetőséget
biztosít
kimagasló
stabilitás mellett.
Polconkénti
terhelhetőség,
a polc
méretétől függően 140-200 kg/polclap.

Fő Alkalmazási területek
raktárak, irattárak, irodák
kis- és nagykereskedelmi üzletek
könyvtárak
galériás állványok
 gördíthető állványrendszerek





Színválaszték

Jellemző állványméretek
Magasság a (mm)

1000, 1500, 2000, 2500, 3000

Szélesség b (mm)

600, 800, 1000, 1200

Mélység c (mm)

300, 400, 500, 600, 700, 800

Egy állványsor egy alapmezőből és több kiegészítő mezőből áll.
Állványsor hossza = (n * b) + 50mm
n = állványsort alkotó mezők száma (alap + kieg.mezők)

APROD POLC ALAPELEMEK
Állványkeret
Magasság
a (mm)
1500

Mélység
c (mm)
300 - 800

Típus jel nyitott
keret
AK 153 - 158

Típus jel zárt keret

2000

300 - 800

AK 203 - 208

AKZ 203 - 208

2500

300 - 800

AK 253 - 258

AKZ 253 - 258

3000

300 - 800

AK 303 - 308

AKZ 303 - 308

AKZ 153 - 158

Az állványkeretek két oszlopból, merevítő- vagy borítólemezből és az oszlop
aljára szegecselt fém talplemezből előreszerelten készülnek.
2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható.
Az állványkeret készülhet nyitott, vagy zárt kivitelben.

Acélpolc
Szélesség
b (mm)
600 - 800
1000

1200

Mélység
c (mm)
300 – 600
300 – 400
500 – 600
700 - 800
300 – 500
600 - 800

Terhelhetőség
1-es polc (kg)

Terhelhetőség
0,8-as polc (kg)

200 kg

190 kg

190 kg
180 kg
150 kg
140 kg

180 kg
170 kg
140 kg
130 kg

Az acélpolcok az állványkeret oszlopai közé helyezhetők el a hossztartókra, vagy a polctartó kapcsokra.
Az acélpolcok polconkénti terhelhetőségét megoszló terhelés mellett a fenti táblázat tartalmazza.

Hossztartó
Hosszúság
b (mm)
600
800

Típusjel

1000

AH 1000

1200

AH 1200

AH 060
AH 080

A hossztartók az állványkereteket kapcsolják
össze. Az összekapcsolás után a hossztartóba 2
db biztosítórugót kell elhelyezni a véletlen
kiemelés megakadályozására. 2m
állványmagasságig 2 pár hossztartót 2m fölötti
magasságnál 3 pár hossztartót kell beépíteni.

Biztosító rugó

Polctartó kapocs

A hossztartó véletlen kiemelését
akadályozza meg. A hossztartó
kapcsolófejein kialakított négyzetes
furatokba kell behelyezni (2db/HT)

4 db polctartó kapocs szükséges Az
acélpolc tartását szolgálja. Az
oszlopok perforációiban
helyezhető el. Acélpolconként.

APROD POLC KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK
Polcosztó
A polcon tárolt termékek elkülönítésére
szolgál az acélpolcokra keresztirányban
elhelyezve.

Állványmélység
c (mm)

Típusjel

300
400
500
600

APO 030
APO 040
APO 050
APO 060

Állványmélység
b (mm)

Típusjel

600
800
1000
1200

AKB 060
AKB 080
AKB 100
AKB 120

Állványmélység
b (mm)

Típusjel

600
800
1000
1200

ACT 060
ACT 080
ACT 100
ACT 120

Kidölésgátló
A polcokra elhelyezett áruk leesését
akadályozza meg. Az állvány-oszlopok
perforációiba kapcsolhatók mindkét
oldalon.

Cimketartó
A polcokon tárolt áruhoz kapcsolódó
jelzéseket tartja. A polcok perforációiba
csavarozással erősíthető.

Műanyag záródugó

Falirögzítő

Az
állványoszlopok
felső
végének lezárására szolgál.

Az állványoszlop perforációiba
kapcsolható és a falhoz csavarral
rögzíthető.

Ikresítő

Felső összekötő

Két
egymás
melletti
állványsort köt össze az
állványkeretek
oszlopainak
felső végébe helyezve.

Az állványkeretek felső végébe
helyezve, az állványsorok, közlekedő utak feletti összekötésére
szolgál. 800-1400 mm mérethatárok között.

Hátsó borítólemez
Az állványkeret oszlopaiba helyezett felfogó fülre erősíthető csavarozással. Mérete: az állványok szélességének
megfelelően igény szerinti magassági méretekben készül. Zárt és perforált kivitelben rendelhető.

MH BOKSZ műanyag tárolódoboz
MH–2 Box

MH-3 Box

Méret: 300x500x200mm

Méret: 200x350x200mm

Termék ismertető:
• anyaga: polipropilén
• űrtartalom ( l ): 30
• súly( g. ) :1100
• max. terhelhetőség ( kg. ):240
• felfüggesztve:40

Termék ismertető:
• anyaga: polipropilén
• űrtartalom ( l ): 14
• súly( g. ) :710
• max. terhelhetőség ( kg. ):120
• felfüggesztve:20

I. osztályú doboz

2 117 Ft

I. osztályú doboz

1 512 Ft

II. osztályú doboz

1 310 Ft

II. osztályú doboz

938 Ft

MH-4 Box

MH-5 Box

Méret: 140x230x130mm

Méret: 95x160x75mm

Termék ismertető:

Termék ismertető:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

anyaga: polipropilén
űrtartalom ( l ): 4
súly( g. ) :240
max. terhelhetőség ( kg. ):60
felfüggesztve:10

anyaga: polipropilén
űrtartalom ( l ): 1
súly( g. ) :94
max. terhelhetőség ( kg. ):30
felfüggesztve:3

I. osztályú doboz

625 Ft

I. osztályú doboz

333 Ft

II. osztályú doboz

434 Ft

II. osztályú doboz

182 Ft

I. osztályú dobozok szabvány, garantált színben rendelhetőek (Piros, Sárga, Zöld, Kék)

II. osztályú dobozok nem szabvány színű, szín nem garantálható!
Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!

APROD POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat …
Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze!

Az állványkeretet alul-felül hossztartóval kapcsolja össze!
A polcokat alul-felül a hossztartókra helyezze!

A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy
hossztartóra helyezze!

2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerelni. Az alsó hossztartó párt a
padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványlétra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet
elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül. A hossztartók
behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen! A hossztartókat a véletlen
kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell, közvetlen a hossztartók fenti ábra szerinti behelyezése után.
Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el.
Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága
nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.
Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret
oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással
beszerelve kell elvégezni.
Az állványok teherbírását jól látható helyen, teherbírást jelző tábla vagy címke alkalmazásával kell feltüntetni.
Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.

Teherbírás megoszló terhelés mellett!
Szélesség
b (mm)

Mélység
c (mm)

600

300 – 600

800

300 – 600

Terhelhetőség
1-es polc (kg)

Terhelhetőség
0,8-as polc (kg)

200 kg

190 kg

190 kg
180 kg
150 kg
140 kg

180 kg
170 kg
140 kg
130 kg

300 – 400
1000

500 – 600
700 - 800

1200

300 – 500
600 - 800

Forgalmazói nyilatkozat, Garancia
Az APROD állványrendszer, A-2096/2013 számú ÉME
Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezik.
Származási hely:
Magyarország
Gyártói minősítés: MSZ EN ISO 9001:2001
Garancia: 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem
terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű
garanciát csak a saját szakembereink által összeállított
állványokra tudunk biztosítani.

