RAKTECH UZ kapcsolható polcrendszer
Összeszerelési útmutató
Szükséges alkatrészek:
1. oszlop, vagy láb

2. összekötő lemez

3. polctartó gerenda

4. polclemez

5. talplemez

Az összeszereléshez szükséges felszerelés és kézi szerszám:

A balesetek elkerülése érdekébe, mindig körültekintően járjon el!
Haszáljon védőkesztyűt!
Az összeszereléshez szükséges "kisfilmet" innen is letöltheti:

Polcrendszer összeszerelése lépésről - lépésre.
1.

Az oszlopot szerelő asztalra, vagy szerelő állványra
helyezzük és gumikalapács segítségével aprókat
ütögetve, felhelyezzük a talplemezt az oszlopra.
Ezt a folyamatot mindkét oszlopon elvégezzük.
Figyelem! A kis négyzetek fölfelé néznek!

2.

Az acél talpakat, egyszerűen lemezcsavarokkal
rögzítjük. A rögzítés biztosítja a későbbi aljzathoz
történő dűbelezés szilárdságát.
Figyelem! A lemezcsavarokat ne húzzuk túl!

Az összeszereléshez szükséges
"kisfilmet" innen is letöltheti!

3.

A következő lépés a keretmerevítők beépítése.
Használjunk gumikalapácsot az öszzekötő elem
beszereléséhez.
Határozott ütésekkel kényszerítsük az összekötőt a
rendeltetésének megfelelő pozícióba.
A keret összekötőt, keretenként 3 helyre helyezzük!

4.

A keret összekötő lemezek beszerelése után,
minden összekötőt oldalanként 1-1 pontban
rögzíteni kell.
A piros kör: a még nem "beütött" biztosítót mutatja.

A sárga kör: a már "beütött" biztosítót szemlélteti.

5.

A keretek összeállítása után, megkezdhetjük a polctartók beszerelését a kívánt polcosztással.
A polctartó gerendák beszerelésekor figyeljünk arra, hogy a
tartógerendán lévő fülek közül az alsót akasszuk be először.
Ezt követően a tartót fölső fülét billentsük be és egy határozott
mozdulattal húzzuk le a tartógerendát a helyére.
FIGYELEM!
NE HASZNÁLJUNK GUMI KALAPÁCSOT, VAGY MÁS
ÜTŐEZKÖZT, MERT A TARTÓGERENDA FÜLEI KÁROSAN
DEFORMÁLODHATNAK!

6.

Amennyiben a polctartó gerendákat beépítettük a kívánt osztásnak megfelelően, nem maradt más hátra,
mint a polclemezek behelyezése.

7.

Ha elkészült az első polcmezőnk a következő kiegészítő mezőt a közös lábról indíthatjuk.
Nincs szükség a lábak duplázására, az oszlopok sorolhatók.

8.

Ne felejtsük a teherbírás matricát a polcainkon elhelyezni, mert egy munkavédelemi ellenőrzés során kérhetik.

Okostelefonjára is letöltheti az összeszerelési kis filmünket.

Ha az összeszerelés során kérdése merülne fel,
kérjük hívja kollégáinkat az alábbi telefonszámok valamelyikén.
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