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1.
2.

3.

Ezt az alkalmazástechnikai bizonyítványt (ATB) az ÉMlÉpítésügyiMinőségellenőrző

lnnovációs Nonprofit Kft. állította ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmező), aki közvetlenül vagy
képviselője útján kérte, és aki részéreaz ATB{ az EMl Nonprofit Kft. kiállította - felelős
azérI, hogy az ATB tárgya megfeleljen az ATB előírásainak, továbbá, hogy a felhasználó
minden információt megkapjon, amely a tervezett célra való felhasználáshoz szükséges.

nz ÉVtl Nonprofit Kft. jogosult annak ellenőrzésére, hogy az ATB előírásait betartják-e,
Az utóellenőrzést az ÉMlNonprofit Kft. - a kérelmező költségére - laboratóriumban,
gyártási helyen, a kérelmező telephelyén és a beépítésreferencia helyén végezheti.

4.

Az ATB{ kizárőlag annak jogosultja használhatja fel, azt nem ruházhatja át

5.

nz ÉVtl Nonprofit

másra.

Kft. visszavonhatja a vonatkozó ATB-t, ha az utóellenőrzés nem
végezhető el, vagy az ellenőzés eredménye nem megfelelő, vagy az ATB tárgyáról
kiderül, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja köteles
lejelenteni, ha a jellemzők vagy a gyártási körülmények megváltoznak. Ezt követően az
EMl Nonprofit Kft. dönti el, hogy az ATB továbbra is érvénybenmaradhat-e, vagy új
eljárást kell kezdeményezni az. ATB visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez
vizsgálatokra van szükség, az EMl Nonprofit Kft. erre az időre felfüggesztheti az ATB
érvényességét.

6.

Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni,
Kivonatos közléséhez az EMl Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos
közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám-ismertetők szövege és ábrái nem
lehetnek ellentétben az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány tartalmával, és nem adhatnak
okot félreértésre.

7.

Az ATB nem helyettesíti a forgalmazáshoz, felhasználáshoz, beépítéshez,használathoz

szükséges egyéb engedélyeket (pl. egészségügyi, építésihatósági), tanúsítványokat (pl.
tűzvédelmi megfelelőség tanúsítvány), illetve javasolt igazolásokat (p|.: tűzvédelmi
megfelelőség igazolás).
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1.

ADAToK
Az ATB tárgyának Ieírása
A VASSZER-RAKTÁRTECHNlKA Kft. által gyártott állványok anyaga acél. A korrózió-

1.1.

HN

l

KAl BIZO NYÍTVÁNYRA VONATKOZÓ XÜ lÖru LEG ES

védelmet horganyzás vagy porlakk szórás és -ráégetésbiztosítja,

A SALGÓ polcos állvánvok fóbb szerkezeti elemei a függőleges oszlopok és a vízszintes
polcok, amelyeket
kal kötnek össze.

-

esetenként sarok- vagy merevítőlemezek közvetítésével - csavarok-

Az oszlopok vékonyfalú,hidegen hajlított, L szelvények, oldalfelületei perforáltak. Többféle
keresztmetszeti mérettel és lemezvastagsággal készülnek, a teherbírási igénynek
megfelelően. Az oszlopok gyártási hossza max, 3048 mm (120 inch), nagyobb igény
esetén azonos szelvényű hevederrel toldhatók.

A

polcokat 0,8 vagy 1,2 mm vastag lemezből hajlítva, minden oldalán 38 mm magas
peremmel gyártják, Szélességi méretük (mélységük)300-800 mm között 100 mm-enként
változő, hosszuk 800, 't000, 1200 mm.

Az ECONOMY polcos állvánvok oszlopai 35,56 x 35,56 mm méretű L szelvények, perforált
oldalfelületekkel, 1980, 2438 vagy 3048 mm magassággal. A polcok készülhetnek
faforgácslapből vagy acéllemezből. A faforgácslap (pozdorja) polcokat hosszirányú és
keresztirányú acélgerendák támasztják alá. Az alátámasztó gerendákat, illetve az
acéllemez polcokat speciális acélkapcsokkal rögzítik az oszlopokhoz.

A faforgácslap polcok vastagsága'19 mm, az acélpolcok 0,75 vagy 1,1 mm-es lemezből
készülnek. A polcok névleges szélessége 450,600,900 mm, hossza 1500, 1800,2000
vagy 2400 mm.

A

PON|X rendszerű állvánvok készülnek polcos (P) és raklapos (R) kialakítással. Az

állványok oszlopai ún. omega-szelvények, hátsó felületei és peremei perforáltak.

A PON|X (P) polcos állvánv oszlopainak befoglaló keresztmetszeti méretei 50 x 36 mm,
hátsó peremeinek szélessége 20 mm, a lemezvastagság 1 mm, A gyártóhelyen az
oszlopokból nyitott vagy zárt oldalker,eteket szerelnek össze vízszintes keretmerevítő
lemezekkel, utóbbi esetben oldalborítóval, szegecseléssel. A keretek magassága 1,524;
1,981; 2,134;2,286;2,438 vagy 3,048 mm.

A kereteket hosszirányban vízszintes gerendák kötik össze, amelyek egyrészt a polcokat
támasztják alá, másrészt hozzájárulnak az állványszerkezet stabilitásához. A gerendák
acéllemezből hajlított, nyitott szelvények, az oszlopokhoz kapcsolófülekkel csatlakoznak.

A

polcok anyaga 0,75 vagy 1 mm vastag acéllemez, szélessége (mélysége)collos
mértben 305; 381; 457;610;762 mm, metrikus méretben 300; 400; 500; 600 mm, hossza
762;914;991;1219 mm, illetve 800; 900; 'l000; '1100 és'l200 mm lehet.

A PONlX (R) raklapos állvány oszlopainak befoglaló keresztmetszeti méretei 90 x 71 mm,
a lemezvastagság 1,5 vagy 2 mm. Az oldalkereteket a helyszínen állítják elő átlós merevítő
elemekkel, csavarozással. A raklapokat alátámasztó hosszirányú vízszintes gerendák
60 x 40; 80 x 40; 100 x 50 vagy '130 x 50 mm-es zártszelvényű rudak a két végükön karmos beakasztó lemezekkel.
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Az ITS-RB raklapos állványrendszer alapelemei a függóleges oszlopokból és vízszintes,

illetve átlós merevítókból csavarozással összeszerelt oldalkeretek, amelyeket hosszirányú
vízszintes gerendák kötnek össze. Készülhetnek egysoros vagy kétsoros, ún. ikresített
kivitelben.

Az oszlopok omega-szelvényűek, amelynek befoglaló méretei 90 x 60 mm, a lemezvastagság 2,5 mm. Gyártási hosszuk max. 9 m, efólött a hossz toldással növelhető, a

javasolt maximális magasság

'12 m.

A

vízszintes gerendák zárlszelvényűek, méretük a teherbírás függvényében változik
60 x 45 mm és 130 x 50 mm között, hosszuk 1000 - 3600 mm között választható. Azáríszelvény végeire körmös kapcsolófüleket hegesztenek, amelyeket az oszlopokhoz történő
beakasztás után kiemelés elleni biztosító szeggel látnak el.

A raklapos állványok további tartozékai lehetnek: talplemez, ikresítő elem, túltolás gátló,
keretvédő, oszlopvédő, stb.

A VASSZER karos

állvánv függőleges állványoszlopokból, konzolos tartókarokból és
talpgerendából áll, az oszlopok közé hosszirányban vízszintes összekötő és átlós
keresztmerevítő elemeket építenekbe. Az oszlopok és a tartókarok melegen hengerelt lPE
szelvények, a vízszintes összekötók melegen hengerelt L-profilok, a keresztmerevítók
laposacélból készülnek.

Az oszlopok magassága 2500 - 5000 mm, távolságuk 750 - 1750 mm, a tartókarok hossza
600 -1500 mm, helyzetük, illetve távolságuk 100 mm-enként állítható. A vízszintes
összekötők távolsága max. 1750 vagy 2000 mm (3500 mm oszlopmagasságig 2db, 5000
mm magasságig 3 db, szükséges).
Acélminőségek: S235JRG2+Z; S350GD+Z (MSZ EN 10025-2:2005)
DX51D+Z; S280GD+Z (MSZ EN 10346:2009)
S235JRH (MSZ EN 102'19-1:2006)
S355MG (MSZ EN 10149-2:2014)
DC01 (MSZ EN 10,130:2007)

Faforgácslap: V 20 El (MSZ EN 13986:2005)

1.2.

Az ATB tárgya tervezett felhasználásának leírása
A VASSZER állványrendszerek raktárak, irattárak, könyvtárak, múzeumok berendezésére,
raktározás cé lj á ra, letve la kossá g i fel haszná lásra szo gá na k.
i l

l

l

A SALGÓ, ECONOMY, PONlX (P) polcos állványrendszerből készülhet fix vagy gördíthető
alátámasztású állványszerkezet. Ez utóbbi egy gördíthető alvázegységgel rendelkezik, ami
a padozatra telepített sínrendszeren mozog, A mozgatás toló fogantyú vagy hajtókar alkalmazásával, lánchajtáson keresztül, hajtott és hajtó kerekek segítségévelvalósul meg,

2.

JELLEMZóK ÉsVlzscÁllrl MÓDszERElK
Méretezési előírások, teherbírási követelményekaz MSZ EN 15512:2009, MSZ EN 19931-1:2009 szabványok szerint, Az egyes állványtípusokra összeállított teherbírási táblázato kat a vonatkozó Termékkata lóg u sok tartalmazzák.

A korrózióvédelem mértékéta környezeti tényezők figyelembevételével kell meghatározni.
Vizsgálati módszerek horganyzás esetén az MSZ EN lSO 1461:2009 szabvány, festékbevonat esetén azMSZ EN lSO 12944-6:2000 szabvány szerint,
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anyagminőségeket a gyártő teljesítménynyilatkozata igazolja,
számítással, a geometriai méreteket mérésselkell ellenőrizni.

Az

3.

a teherbírást statikai

ALKALMAzÁst relrÉTELEK
Az állványszerkezeteket minden esetben a forgalmazó tervezi a helyi adottságoknak és a
raktározási igényeknek figyelem bevételével.

állványok felállítását, átépítéséta fogalmazó, gyakorlott szakkivitelező vagy a
forgalmazó által betanított és ellenőrzött kivitelező végezheti a vonatkozó szerelési

Az

útmutató alapján.

Az

állványok felállításánál és használatánál be kell tartani a forgalmaző által kiadott
szerelési, alkalmazási útmutató, valamint azMSZ EN 15635:2009 szabvány előírásait és
szabályait,

Az

állványrendszerek alkalmazása során be kell tartani
m i Szabályzat) e lőírása it.

Túzvédel

a

hatályos OTSZ (Országos

Az állványokat soronként táblával kell ellátni. Ezen minden eseten fel kell
gyártó és a szerkezet megnevezésére vonatkozó adatok mellett
szigorúan be kell tartani.

-

tüntetni - a
a terhelhetőséget, amit

Az állványelemeket úgy kell csomagolni, raktározni és szállítani, hogy a felhasználásig a
mechanikai és korróziós károsodástól, szennyeződéstől védve legyenek,

A használat során az

A

állványok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.

sérült elemek

csak cserével javíthatók. Sérült, deformálódott oszlopok esetében a hozzá csatlakozó
állv

4.

ánymezőket haladéktalan ul ki kel l üríten i.

UTÓELLENŐnZÉS
Az ATB érvényességiideje alatt elvégzendő felülvizsgálatok: 1 alkalommal.

A felülvizsgálat elvégzésérevonatkozó megbízást első ízben 2017. december 3í-ig kell
az EMl Nonprofit Kft, részéreelküldeni. A felülvizsgálati kötelezettség elmulasztása esetén
az ATB hatályát veszti, és az ÉMlNonprofit Kft. törli az érvényesAlkalmazástechnikai
Bizonyítványok adatbázisából.
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