
 Kwaliteitskenmerken
Kwaliteitsgarantie door testen van materiaal, constructie en statische eigenschappen (RAL-
RG 614/2 (21), FEM 10.2.02). Statische documentatie volgens prEN 15512, editie 2006.
Conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)
Permanente fabriekscontrole conform DIN ISO 9001

 Inhoud levering
Basisveld met 2 staanderframes incl. vloerankers, liggers zie aanbod.
Aanbouwveld met 1 staanderframe incl. vloerankers, liggers zie aanbod.

In één oogopslag!
Veldlast   max. 7.500 kg
Vaklast   max. 2.400 kg
Legborden  verstelbaar per 50 mm
Totale breedte basisstelling  = liggerlengte + 170 mm
  Aanbouwstelling = liggerlengte  + 85 mm
Totale diepte    = framediepte

Veldlasten bij vakhoogten
Vakhoogte veldlast vakhoogte veldlast vakhoogte veldlast
500 mm 7.500 kg 1.500 mm 6.750 kg 2500 mm 4.950 kg
1.000 mm 7.500 kg 2.000 mm 6.300 kg
De vaklasten gelden bij gelijkmatige verdeling van de last. Extra legborden zijn moge-
lijk tot de max. veldlast. De aangegeven vak- en veldlasten gelden voor stellingeen-
heden met minstens 4 stellingvelden en een onderste vakafstand van max. 1.000 mm. 
Voor andere vakhoogtes gelden andere belastingen. Informatie op aanvraag.

 Lak
Frame verzinkt en op aanvraag tegen meerprijs extra met hoogwaardige poedercoa-
ting in RAL 5010 gentiaanblauw. Liggers in RAL 2001 roodoranje.

Stellingmarkering vindt u op pagina 395, stelling-beschermelementen vindt u 
op pagina 391.

Kleurenoverzicht pagina 1135

Zoals afgebeeld, bestaand uit:
•  3 staanderframes H x D 3.300 x 1.100 mm
•  4 paar lengteliggers 2.700 mm breed
•  H x B x D 3.300 x 5.655 x 1.100 mm
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Palletgewicht tot 500 kg, vaklast tot 1.500 kg 159301 ---

Palletgewicht tot 800 kg, vaklast tot 2.400 kg 159302 ---
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META-palletstellingen
Veldlast max. 7.500 kg
Het goed doordachte stellingsysteem voor de opslag van lichte tot mid-
delzware pallets of stukgoederen. De gepalleteerde goederen kunnen in 
de lengte of breedte worden opgeslagen.
•  gedemonteerd staanderframe van koudvervormde profielen voor 

montage van de liggers ter plaatse
•  haakstuk met 4 haken per 50 mm in hoogte verstelbaar
•  gesloten kokerprofielen garanderen een hoge stabiliteit
•  frame verzinkt, met extra met poedercoating in RAL 5010 gentiaanblauw op 

aanvraag, liggers RAL 2001 roodoranje
•  incl. bevestigingsmateriaal (vloeranker)


