
 

APROD csavarkötés nélküli fém polcrendszer szerelési utasítás 

Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze. 

   
Az állványkeretet alul -felül hossztartóval kapcsolja 

össze! A polcokat alul-felül a hossztartókra helyez ze! 
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! Forgalmazói nyilatkozat, Garancia 

Szélesség 
b (mm) 

Mélység 
c (mm) 

Terhelhet őség  
1-es polc (kg) 

Terhelhet őség 
0,8-as polc (kg) 

600 300 – 600 

200 kg 190 kg 800 300 – 600 

1000 

300 – 400 

500 – 600 190 kg 180 kg 
700 - 800 180 kg 170 kg 

1200 
300 – 500 150 kg 140 kg 
600 - 800 140 kg 130 kg 

 

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. 


