
PROFI REGÁLY - Milan Fail
Pod Bručnou 14, Plzeň, 32600 web: www.profiregaly.cz 
Tel: 377431753, 377464276 e-mail: info  @  profiregaly.cz
Mobil: 777987524, Fax: 377464277 IČ: 67873120, DIČ: 138-6406181507

PALETOVÉ  REGÁLY SUPERBO

NÁVOD K MONTÁŽI

MONTÁŽNÍ POSTUP PALETOVÉ REGÁLY SUPERBO

(1) Stojiny položíme vodorovně na pracovní plošiny. 

(2) Nasadíme pozinkované patky a zajistíme je šrouby a maticemi . 

(3) Podle nákresu (obr. Schema montáže rámu) sestavíme kompletní rámy. 

(4) Nosníky se zasouvatelným závěsem nasadíme na rám do potřebné výšky a ihned zajistíme  
pojistkou. 

(5) Po sestavení regálu provedeme jeho vyrovnání podélné i úhlopříčné. 

(6) V případě nerovnosti podlahy, podložíme pozinkované patky tak, aby nosníky byly ve vodorovné poloze a 
nosné rámy kolmé k podlaze. 

(7) Po vyrovnání ukotvíme krajní rám dvěma kotevními šrouby (minimální kvalita betonu B30). Provedeme opět 
kontrolu vyrovnání regálu a ukotvíme všechny rámy. 

(8) Na regál umístíme tabulku nosnosti s označením výrobce. 

(9) Nikdy nepřekračujte dovolená zatížení uvedené v PD - SUPERBO

OBRAZOVÁ ČÁST

(1) Sloup rámu
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PALETOVÉ REGÁLY SUPERBO NÁVOD K MONTÁŽI

(2) Montáž patky

(3) Montáž rámu

(4) Montáž pojistky nosníků

Nosníky se zasouvatelným závěsem nasadíme na rám do potřebné výšky a ihned zajistíme pojistkou
Pojistku instalujeme buď z čela regály nebo bočně do sloupu rámu.

1. Vložte klip shora 2. Zatlačte kladivem nebo kleštěmi

3. Správně zajištěná pojistka 4. Odstranění pojistky šroubovákem



PALETOVÉ REGÁLY SUPERBO NÁVOD K MONTÁŽI

SCHÉMA MONTÁŽE RÁMU



PALETOVÉ REGÁLY SUPERBO NÁVOD K MONTÁŽI

(5) Po sestavení regálu provedeme jeho vyrovnání podélné i úhlopříčné
(6) V případě nerovnosti podlahy, podložíme pozinkované patky tak, aby nosníky byly ve vodorovné poloze 
a nosné rámy kolmé k podlaze.

(7) Po vyrovnání ukotvíme krajní rám dvěma kotevními šrouby
(minimální kvalita betonu B30). Provedeme opět kontrolu vyrovnání regálu a ukotvíme všechny rámy.
(Stačí jedna kotva na 1 patku)

(8) Na regál umístíme tabulku nosnosti s označením výrobce
(9) Nikdy nepřekračujte dovolená zatížení uvedené v PD - SUPERBO

(10) Přislušenství: instalace DT desky nebo ochrany sloupu

 ZAŘÍZENÍ ČÍSLO:                                   XXXXX
 INSTALACE ROKU:                                          2015
 TYP REGÁLU:                                   SUPERBBO 4  
 MAX.ZATÍŽENÍ SLOUPCE:                        12000kg
 MAX. ZATÍŽENÍ  BUŇKY 2700mm:             2100kg
 MAX. ZATÍŽENÍ  BUŇKY 1800mm:             1800kg
 MAX. ZATÍŽENÍ  BUŇKY 3500mm:             2000kg
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