
De “PLUSSEN” 
van de Epsirack stellingen

Stellingen voor zware lasten

Epsirack
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Leg uw ideeën aan ons voor en 
ons servicebureau helpt u uw 

plan concreet te maken!

EEN VERNIEUWEND 
SYSTEEM VOOR 

VEEL TOEPASSINGEN

Ontwikkeling en 
berekeningsmethode zijn 
gecertificeerd volgens 
EN15512, EN15635, 

EN15620, EN15629 en 
EN15878 aanbevelingen, 
waarmee u verzekerd bent 
van volledige veiligheid en 

van een excellente kwaliteit.  

•   Technische oplossingen die zijn ontwikkeld om uw opslagcapaciteit te verfijnen en
te optimaliseren, al naar gelang gewichten en verpakking van uw producten.

•   2 afmetingen van jukprofiel om tegemoet te komen aan al uw opslagwensen.

•   2 soorten perforaties op de jukstaanders voor meer gebruiksmogelijkheden van
de verschillende liggersecties op een zelfde stelling. Een antwoord op al uw
opslagwensen, ongeacht de lading van uw pallets of het soort producten.

Voor opslag van zware lasten, 
al dan niet op pallet geplaatst

V E R N I E U W T  V O O R T D U R E N D

V E R N I E U W T  V O O R T D U R E N D

Zin in kleur: Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar.

1004 10132004 3000 5010 5015Gegalvani-
seerd

7035 90105018 6011 7024 9005 9006

Standaardkleuren Andere referenties zijn mogelijk



Technische informatie:

Een ingenieus en 
vernieuwend systeem

Voor een veilig gebruik van de installatie 
is een gamma aan aanvullend materiaal 
verkrijgbaar:

Jukken
Stijlen: al naar gelang de opstelling
•   T 175 Profiel met afmetingen 80x70x1,75 mm  

•   Met perforaties om de 50 mm 

Kruisschoren:
In gegalvaniseerd «C» profiel 30x25 mm, inschroefbaar 

Voetplaten:
Gegalvaniseerd plaatstaal 160x112x4mm, 
voorzien van perforaties Ø14 mm 

Voor een geheel veilig gebruik van de stelling is 
bevestiging van de jukken aan de grond verplicht.

Afmetingen:
•   Hoogte: tot 6 meter, in veelvouden van 500 mm 

•   Diepte: 750, 900, 1100 mm 

Draagvermogen:
Tot 9 t. per juk, al naar gelang opstelling en gebruik

Afwerking:
Gegalvaniseerd sendzimir.

Speciale rack-liggers:  
Afmetingen: 
•   80x50x2 mm 

•   100x50x2 mm 

•   120x50x2 mm

Draagvermogen: 
Tot 1 ton per pallet (al naar gelang opstelling en type ligger)

Verbindingen:
Voor plaatsing van de liggers in de perforaties van de jukstijlen zijn de liggers op 7 bevestigingspunten aan 
de uiteinden gelast.

Veiligheidspen:
Om de ligger op de jukstijl te blokkeren en ter voorkoming van onverwachte loskoppeling. 

Afwerking:
Epoxy gelakt, kleur oranje RAL 2004.

KEUZE VOOR TYPE LIGGER AL NAAR GELANG LADING EN PALLETSOORT

L. 1825 mm

2 pallets 
1200x800 mm 

per niveau

L. 2225 mm 

2 pallets 
1200x1000 mm 

per niveau

L. 2700 mm

3 pallets  
1200x800 mm 

per niveau

L. 3300 mm

3 pallets 
 1200x1000 mm 

per niveau

L. 3600 mm

4 pallets 
1200x800 mm 

per niveau

300 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 80x50x2 mm 80x50x2 mm 100x50x2 mm

400 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 80x50x2 mm 100x50x2 mm 100x50x2 mm

500 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 100x50x2 mm 120x50x2 mm -

600 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 100x50x2 mm 120x50x2 mm -

700 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 120x50x2 mm   120x50x2 mm 
(T175 et ∆H≤1000 mm)

-

800 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 120x50x2 mm - -

900 kg/pallet 80x50x2 mm 80x50x2 mm 120x50x2 mm - -

1000 kg/pallet 80x50x2 mm 100x50x2 mm 120x50x2 mm - -

Met staanders T175 en ∆H = 1500 mm, mits anders aangegeven.
Genoemde laadvermogens op te vatten als maximaal en gelijkmatig verdeeld.

Buislegborden, legborden met roosters of legborden van 
elektro-verzinkte draad:
• Legborden waarop niet op pallet geplaatste goederen kunnen worden geplaatst. 

•  Beantwoorden aan de veiligheidsnormen en aan de veiligheidsvereisten voor  
« Sprinkler » type en zorgen voor licht in het magazijn. 

Anti-doorval roosters:
•  Voor een doelmatige bescherming van de gangpaden en de goederen.
•  Rooster met draaddoorsnede 50x70 mm gelast op buisstuctuur. 
•  De frames worden op steunen aan de achterzijde of zijkanten van 

de stelling bevestigd. 
•  De installatie van panelen is van het type « bakstenen muur”».

Deuren met roosters:
•  Praktische veiligsvoorziening voor afbakening en bescherming van 

compartimenten.
•  Dubbele vleugeldeuren h. 1000 of 1600 mm, ter bevestiging op niveaus met 

lengte van 2700 mm.
• Afsluitbaar.

Aanrijbeveiliging van jukken:
•  Aanrijbeveiliging beschermen de stelling op de hoeken of 

aan buitenkant van de jukken. 
•  Voorkomen vervorming van de jukken en beperken in geval 

van schokken het effect daarvan op de structuur. 
•  Voor een geheel veilig gebruik van uw stelling.
•  Aanbevolen bij gebruik van machines voor 

goederenbehandeling.




