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Regały półkowe
Super 1-2-3
Super 1-2-3 to bardzo wszechstronny, modułowy system przeznaczony do przechowywania towarów, zarówno drobnych jak
i o dużych gabarytach. Odpowiada na największe potrzeby magazynowania oraz spełnia wszystkie oczekiwania klientów dając praktyczne i nieograniczone możliwości składowania. Super
1-2-3 w standardowej konfiguracji jest wykorzystywany w archiwach, magazynach, salonach sprzedaży różnych branż, warsztatach samochodowych, garażach, jak również w gospodarstwach
domowych. System ten wzbogacony o wysokiej jakości, różnrodną
gamę akcesoriów sprawdził się z powodzeniem w przemyśle motoryzacyjnym przy składowaniu części zamiennych i opon, branży
mody jako wyposażenie sklepów, a także w hurtowniach hydrau-

System Super 1-2-3
Wyprodukowany z certyfikowanej stali,
sprawdzonej i oznaczonej

licznych i elektrycznych oraz chłodniach. Znajduje zastosowanie
wszędzie tam, gdzie występuje ręczne składowanie towarów i konieczny jest do nich bezpośredni dostęp.
W pełni regulowane i modułowe systemy Super 1-2-3 to najbardziej popularny i uznany produkt METALSISTEM. Oprócz bardzo
korzystnej ceny, głównymi zaletami Super 1-2-3 jest szybki, łatwy
i bezśrubowy montaż oraz potwierdzona atestami, wysoka ładowność półek i stabilność ramy. Jest to system najwyższej jakości,
gwarantujący trwałość i wytrzymałość, wykonany z cynkowanej,
zimnogiętej stali, certyfikowanej zgodnie z normą EN 10204 3.1.

Rysunek montażowy ram bocznych:
Głębokość ramy: 320 - 400- 500 - 600 - 700 - 800
Objaśnienia:

Łączniki poziome i krzyżowe
Łączniki poziome dla regałów ze wzmocnionymi stopami
5* Liczba łączników poziomych i krzyżowych
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Instrukcja montażu regału Super 1-2-3
Podstawy projektowania regałów i składowania.
Podstawą do korzystania z systemu regałów Super 1-2-3 dla
odbiorców indywidualnych oraz użytkowników przemysłowych
są właściwe normy i standardy zgodne z polskim prawem oraz
informacje techniczne i wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji
montażu.
01. Oznaczenie obciążeń
Odpowiednią wagę towarów ilustrują wyraźnie widoczne
oznaczenia na regałach, informujące o maksymalnym obciążeniu
półki regału na metr kwadratowy dla instalacji ulokowanych
w pomieszczeniach zamkniętych.

02. Zachowanie poziomowości regałów
Po zmontowaniu regału, należy wyrównać jego nachylenie w osi
pionowej i poziomej. Odchylenie od pionu nie może przekraczać
1/200 wysokości (maksymalnie 12,5mm), a odchylenie od
poziomu 1/300 długości regału.
(szkic 1)

04. Planowanie i montaż ram
Projektowanie i montaż powinien
wykwalifikowany personel.

być

wykonany

przez

05. Montaż ramy bocznej regału.
Montaż ramy musi być wykonany dokładnie i w pełnej zgodności
ze schematem przedstawionym na początku instrukcji montażu.
06. Testy obciążeniowe
Stabilność: Testy obciążeniowe przeprowadzono pod nadzorem
firmy TÜV Bayern. Testy przeciążające były wykonane do
momentu przełamania regału i według pomiaru wyniosła
2,5-krotność obciążenia znamionowego.
Współczynnik bezpieczeństwa przy próbie niszczącej poza
laboratorium wyniósł również powyżej 2.
07. Siła nośna ramy bocznej
Podane obciążenia dotyczą regału zbudowanego z co najmniej
4 segmentów, z równomiernie rozłożonym obciążeniem,
zachowaniem odstępu pomiędzy półkami max. 500mm oraz
zamontowania pierwszej półki na wysokości max. 700mm od
podłoża.
08. Zastosowanie
System Super 1-2-3 jest systemem składowania ręcznego. Nie ma
zastosowania jako regał paletowy i nie nadaje się do ładowania
towarów wózkiem widłowym czy podnośnikiem.
09. Dodatkowe usztywnienie
W regałach zbudowanych z mniej niż 3 segmentów oraz odstępu
między półkami większymi niż 600 mm, należy zainstalować 3
szt. belki wzmacniającej (reinforcement bar) w każdym segmencie,
które usztywnią regał.
10. Podłoże
Przed każdym rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że
podłoże jest równe i wypoziomowane zgodnie z obowiązującymi
normami. Szczegóły odnośnie poziomowania podłoża oraz
możliwych odchyleniach znajdują się w dokumencie Ogólne
Warunki Sprzedaży, dostępnym na www.metalsistem.pl.

03. Stabilność regałów
W przypadku składowania ręcznego, jeśli wysokość na której
znajduje się górna półka przekracza 4-krotnie głębokość regału,
należy go zabezpieczyć przed przewróceniem mocowaniem do
ściany lub podłogi.
(szkic 2)

11. Półki
Podane obciążenia półek należy rozumieć jako równomiernie
rozłożone obciążenie przy maksymalnym ugięciu 1/200 długości
półki. Przykład: jeśli półka ma długość 2000 mm to odchylenie
może wynosić max. 10 mm (2000:200).
12. Systemy piętrowe
Budowa systemów piętrowych jest dozwolona tylko za przy
wykorzystaniu Super 3. Należy przy tym przestrzegać stosownych
wymogów dotyczących budowy systemów wielokondygnacyjnych
oraz odpowiednio wykorzystać udogodnienia takie jak schody
i balustrady.
13. Rozwiązania specjalne oraz nietypowe.
W przypadku specyficznych obliczeń oraz nietypowych rozwiązań
zalecamy kontakt z naszym biurem technicznym.
Samodzielne zmiany parametrów oraz modyfikacje systemu
Super 1-2-3 są zabronione. Przedstawione w szkicach
i rysunkach dane techniczne, cechy oraz wymiary mają jedynie
charakter opisowy i informacyjny.
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Instrukcja montażu regału Super 1-2-3
14. Montaż stóp metalowych lub plastikowych
Metalową stopę należy umieścić w środniku słupka (rys.1), wsuwając środnik słupka pomiędzy 2 prostopadłe uchwyty w metalowej stopie i wbić ją za pomocą uderzeń młotka gumowego
tak, aby uniknąć odkształceń i zdeformowania stopy. Prawidłowo
zamontowana stopa powinna mieć uchwyty osadzone pomiędzy
środnikiem słupka, a metalowym półkolistym zgrubieniem.
Plastikowe stopy należy zamontować w podobny sposób. Zastosowanie stóp plastikowych (rys. 2) jest możliwe tylko dla systemów Super 1 i 2. Dla ciężkich systemów wielokondygnacyjnych
oraz specjalnych regałów wykorzystać należy wzmocnione stopy
metalowe (rys. 3). Istnieje również możliwość zastosowania specjalnych stóp dla regałów połączonych wzajemnie plecami (SIDE-BY-SIDE), na indywidualne zamówienie.

16. Montaż ram bocznych
Właściwe zamontowanie łączników poziomych i krzyżowych
tworzy kratownicę ramy bocznej regału. Liczba i rozmieszczenie
łączników jest jednoznacznie określone w schemacie montażu
(rys.5). Łączniki poziome i krzyżowe muszą być wciśnięte za
pomocą otworów w kształcie „dziurki od klucza” w odpowiednie
półkoliste zgrubienia na środniku słupka (wewnętrznym
prostopadłym pasie słupka), a następnie dociśnięte uderzeniem
młotka, aż do momentu zatrzymania. Właściwie zamontowanie
łączników poziomych i krzyżowych, uniemożliwi ich przypadkowe
wyciągnięcie dzięki zablokowaniu przez jednokierunkowy
bezpiecznik znajdującym się między półkolistymi zaczepami.
Łączniki należy montować przemiennie, raz z prawej, raz z lewej
strony, by uniknąć zniekształceń.
Nasza rada: Rozpocznij montaż od łączników poziomych. Dzięki
temu utrzymasz sztywność ramy i łatwiej będzie dopasować
łączniki krzyżowe.

(rys. 1)

(rys. 3)

(rys. 2)

Przed rozpoczęciem montażu
dokładnie przeanalizuj szkic
montażu ramy bocznej

15. Łączenie typy SIDE-BY-SIDE
Regały moża połączyć ze sobą plecami na dowolnej wysokości za
pomocą klamry SIDE-BY-SIDE (rys.4).

oraz wysokości na których powinny
się znaleźć właściwe łączniki
poziome i krzyżowe.

Patrz str. 2

(rys. 5)

(rys. 4)
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Instrukcja montażu regału Super 1-2-3
17. Montaż belek poziomych
Na zmontowanych ramach bocznych (czyli słupkach połączonych
łącznikiem poziomym i krzyżowymi) należy zamocować belki przez
zawieszenie ich na zaczepach słupków i następnie dobić półki
młotkiem. Aby zapobiec uszkodzeniu belki, zaleca się używania
młotków gumowych i trafianie w belkę jak najbliżej słupka.

19. Montaż uchwytu na etykiety
Uchwyt na etykiety wraz z załączoną etykietą można swobodnie
przesuwać wzdłuż belki poziomej (wymiary: 100 mm x 40 mm).

18. Montaż paneli półkowych
Panele półkowe są produkowane w 3 różnych wersjach. Panel
półkowy H12 jest oferowany w głębokości od 320 mm do
800 mm i szerokości 450 mm, 600 mm i 900 mm. Panel H25
w głębokości od 400 mm do 1000 mm i szerokości 300 mm.
Panele półkowe należy układać przez dopasowanie ich zagiętych
końców w szczelinie belek poziomych.

20. Montaż półek z płyty MDF
Półki o wysokości od 12 mm do 18 mm należy umieścić na
belkach poziomych.

Panel półkowy H12

21. Montaż kontenerów metalowych
Podstawą do pozycjonowania kontenerów metalowych jest
osadzenie dwóch zagiętych uchwytów znajdujących się na
brzegach kontenera w szczelinie belki poziomej. Elementy
kontenera powinny być umieszczane od lewej do prawej, właściwie
zamontowane sprawią że żłobienia w poszczególnych kontenerach
będą się wzajemnie pokrywały. Trapezowe separatory można
instalować wg potrzeby, umieszczając je w przeznaczonych do
tego szczelinach, dociskając je aż do momentu zatrzaśnięcia.
Separatory posiadają blokadę bezpieczeństwa, aby ją zastosować
należy wcisnąć za pomocą śrubokręta uwypuklenie w kształcie
łezki. Kontenery oraz separatory dostępne są w głębokościach od
320 mm do 800 mm.

Uchwyt (tylny)

Kontener
metalowy

Panel półkowy H25

Słupek

Uchwyt
(przedni)

Słupek
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Instrukcja montażu regału Super 1-2-3
Pojemność przechowywania wewnątrz kontenera może być
odpowiednio dopasowana (tylny zaczep kontenera jest 5cm
wyższy od przedniego), jak również można wykorzystać
separatory trapezowe o wysokości 200 mm lub 300 mm.

23. Separatory pionowe
Dostępne są w 3 wysokościach: 244 mm, 344 mm, 444 mm.
Mogą być zamontowane w dowolnym miejscu na wzdłuż belki
poziomej za pomocą klipsów zaciskowych.

22. Montaż separatorów oddzielających
Możliwe głębokości separatorów wynoszą od 320 mm do 800
mm. Według uznania można zastosować separator w kształcie
prostokąta o wysokości H=100 mm lub w kształcie trapezu
o wysokości H = 100 mm i H = 200 mm.

Klips zaciskowy
dwustronny

Klips zaciskowy
jednostronny

24. Montaż przykręcanych separatorów H 200
Separatory przykręcane są dostępne dla wszystkich głębokości
regału. Montowane są za pomocą 2 klipsów, na przedniej i tylnej
stronie belki poziomej. Separatory te są dostępne w wersji
prostokątnej (H = 100mm i H = 200 mm) lub trapezowej (H =
100/200 mm).
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Instrukcja montażu regału Super 1-2-3
25. Uchwyty ścienne
Regały z niekorzystnym stosunkiem wysokości do głębokości
(patrz punkt 03) muszą być przymocowane do podłoża za
pomocą kołków rozporowych lub do ściany za pomocą uchwytów
ściennych. Mogą one być dostarczane w zestawie z prawej i lewej
strony.

27. Montaż separatorów cylindrycznych
Poziome separatory cylindryczne służą do składowania np. rur
wydechowych, rur PVC, elementów o długim i wąskim przekroju.
Pionowe separatory cylindryczne mogą rozdzielać pręty, części
karoserii, narzędzia. Mocowane są do belek poziomych i można je
przesuwać na całej długości segmentu.

ŚREDNICA Ø 8,5 mm

28. Montaż metalowych spinek bezpieczeństwa
Przed niezamierzonym zrzuceniem belki poziomej zastosowanie
mają metalowe spinki bezpieczeństwa. Ich montaż przedstawiony
jest na rysunku poniżej.

26. Montaż separatorów teleskopowych
Separatory teleskopowe są przede wszystkim wykorzystywane
przy składowaniu przedmiotów cylindrycznych, takich jak rury,
tłumiki oraz pionowego przechowywania dużych elementów,
takich jak tarcze czy części karoserii. Separatory te są wykonane
z dwóch rur zagnieżdżonych teleskopowo (Ø 18 mm) z możliwością
dopasowania ich do różnych wysokości półek. Separatory
teleskopowe są mocowane od spodu półki H25 za pomocą klipsu
i śruby M8. Zaleca się stosowanie 2 separatorów teleskopowych
na jeden podział.
29. Montaż plastikowych spinek bezpieczeństwa
Są one stosowane w przypadku występowania regałów
złączonych ze sobą plecami (SIDE-BY-SIDE) celem zabezpieczenia
przed przypadkowym zrzuceniem belki/półki podczas korzystania
z regału.
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30. Mocowanie przednich i tylnych paneli H25
Ściany panelowe H25 składają się z dwóch standardowych szerokości (H=200 mm i 300 mm) oraz wysokości: 1485 mm, 1940 mm i 2480
mm. Wszystkie te elementy stanowią standardowe rozwiązania do zabudowy przedniej i tylnej ściany regału.
Wszystkie panele, zarówno przednie i tylne mogą być zamocowane do regału za pomocą klipsa spinającego „H” na dowolnej wysokości. Do
zabezpieczenia górnej i dolnej krawędzi paneli przeznaczony jest specjalny ceownik (profil w kształcie litery C). Klips spinający „H” pozwala
na zamocowanie paneli do regału, jak również ich regulację w osi pionowej.
Przednie i tylne panele H25 dostępne są również w wersji perforowanej - otwory według standardów europejskich, średnica Ø 5 mm,
rozstaw 25 mm. Aby zamontować panele perforowane należy użyć klipsów spinających.

Systemy i rozwiązania
magazynowe METALSISTEM
Linia profesjonalna:
Regały paletowe

Oficjalny przedstawiciel METALSISTEM

Regały mobilne

Regały grawitacyjne
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