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Gebruiksaanwijzing Platenstaanders

Standaard met ronde pijpen

Voor efficiënt opslaan van natuursteen, voorkomt schade en ongelukken.
De platen zijn eenvoudig weg te nemen. De set bestaat uit 2
gegalvaniseerde rails van 3 meter en 20 ronde pijpen van 100 cm. hoog.

Artikelnummer: 080042
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Montage aanwijzingen

Verzeker u ervan dat alle onderdelen vrij zijn van beschadigingen.
Controleer of de ondergrond geschikt is om de bodemrails te dragen.
Leg vervolgens de beide bodemrails (rails met gaten) parallel naast elkaar op
de grond (let erop dat ze stevig liggen); als ze horizontaal zijn uitgericht, kunt
u de meegeleverde insteekbuizen in de gaten steken.

Beladings aanwijzingen

Houd er rekening mee dat de bodemrails gelijkmatig moeten worden beladen.
De toegestane belastingen kunt u aflezen uit het bijgevoegde diagram en de
belastingstabel.

(Tabel: - Max. totale plaatdikte (cm)
- Min. hellingshoek (graden)

1 - RR met steunbuislengte 1,5 m
2 - RR met steunbuislengte 1 m
3 - QR met steunbuislengte 1 m
4 - QR met steunbuislengte 1,5 m
5 - MAGNUM met steunbuislengte 1,2 m
6 - MAGNUM met steunbuislengte 1,5 m)

1. De platenstaanders zijn een hulpmiddel die het opslaan en bewaren van
natuurstenen platen mogelijk maken en uw werkzaamheden
vergemakkelijken.

2. De inhoud van de levering omvat afhankelijk van het model
2 stuks rails met gaten, lengte 3 m, en 20 insteekbuizen resp. 16
insteekbuizen.

3. Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt.

4. Gevaren bij het gebruik en bij onoordeelkundige omgang:
- de platenstaanders dienen uitsluitend voor de opslag van natuurstenen
platen in rechtopstaande positie.
Gebruik de platenstaanders alleen voor het doel waarvoor ze zijn ontworpen.
Stoten/klappen tegen de insteekbuizen dient u altijd te vermijden!
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Veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van de platenstaanders nauwkeurig door!

Bewaar deze gebruiksaanwijzing, voor iedereen die met de platenstaanders te
maken heeft, in de nabijheid van de platenstaanders!

Bij niet door ons goedgekeurde wijzigingen aan de platenstaanders vervalt elke
aanspraak op garantie!

Verwijder alle voorwerpen die een bron van gevaar vormen!

Verzeker u ervan dat de ondergrond de benodigde draagkracht voor de beladen
platenstaanders heeft en dat de ondergrond vlak en gelijkvloers is!

De platenstaanders mogen alleen worden gebruikt door personen die deze
gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen!

Begeef u nooit onder een hangende last!

Controleer het apparaat voor elk gebruik op correct functioneren!

Beschadigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld!

Sla alleen “gezonde” platen op: breukgevaar!

Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd!

Zorg ervoor dat bij het be- en ontladen niemand in de nabijheid van het apparaat is:
gevaar voor ongevallen!

Als er schade aan de platenstaanders ontstaat, richt u dan direct tot de verkoper of
de fabrikant.

Let erop dat de insteekbuizen door beide geleidingen in de rails met gaten zijn
gestoken en op de bodemplaat van de rails steunen!

Gebruik alle meegeleverde insteekbuizen!
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Belastingstabel

Plaathoogte 2 m

Hellingshoek (graden)

Hellingshoek 599      61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Uitvoering

Ronde buis 1 m 1,3
5 1,46 1,59 1,74 1,91 2,11 2,35 2,65 3,02 3,51 4,17 5,1 6,6 9,26

Ronde buis 1,5 m 0,9 0,97 1,06 1,16 1,27 1,4 1,56 1,76 2,01 2,34 2,78 3,4 4,4 6,17

Rechthoek buis 1,5 m 1,7
6 1,9 2,07 2,26 2,48 2,75 3,06 3,45 3,94 4,75 5,32 6,64 8,6 12,7

Rechthoek buis 1,2 m 2,2 2,38 2,59 2,83 3,11 3,44 3,83 4,32 4,93 5,72 6,798,33 10,75 15,09

Totale plaatdikte in cm. 

Schema platenstaanders
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