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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

Az APROD
®
 kapcsolható acélpolcos állványok szereléséhez… 

A szerelési útmutató kizárólag az ACSI Logisztika Zrt. által gyártott APROD típusú 

kapcsolható acélpolcos állványok szerelésére vonatkozik. 

Az állványok kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze. 

Építőelemek 

1.) Állványkeret (AK, AKZ). 

2.) Hossztartó (AH). 

3.) Polc (AP). 

4.) Biztosítórugó (ABR). 

5.) Polctartókapocs (APT). 

Kiegészítő elemek 

1.) Hézagoló lemez (AHL). 

2.) Ikresítő (AI). 

3.) Fali rögzítő (AFR). 

4.) Felső összekötő (AFO). 

5.) Műanyag záródugó (AZ). 

Szereléshez szükséges elemek 

1.) Mérőszalag. 

2.) Gumikalapács. 

3.) 13-as villáskulcs. 

SZERELÉS 

2000 mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerelni. 

Az alsó hossztartó párt a padozattól legfeljebb 400 mm-re, a felsőket az állványkeret tetejétől 

legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. 

A közbenső hossztartó pár – a polcosztás figyelembevételével – körülbelül középre kerülhet. 

Fontos! 

A hossztartó behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás 

mentes legyen! 
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A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosító rugóval rögzíteni kell! 

A biztosítórugókat közvetlenül a hossztartók behelyezése után a fenti ábra részletének 

megfelelően kell behelyezni. 

Az acélpolcokat a hossztartókra, illetve a közbenső helyeken 4-4 db polctartó kapocsra 

helyezhetjük el az 50 mm-es perforációosztású oszlopokon, igény szerint. 

A polctartó kapcsokat 90 fokkal elforgatva helyezzük a perforációkba, majd visszaforgatva 

engedjük a helyére. 

Polcok behelyezési sorrendje 

1.) Felső polc elhelyezése a hossztartókba. 

2.) Alsó polc elhelyezése a hossztartókba. 

3.) Közbenső polcok elhelyezés a hossztartókba, majd a polctartó kapcsokra. 

1 2 
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Az ábrák jelentése 

1.) Az állványkeretek összekapcsolása felül a hossztartókkal. 

2.) Az állványkeretek összekapcsolása alul a hossztartókkal. 

3.) Polctartó kapcsok beillesztése az állványkeretbe. 

4.) A közbenső polcok 4-4 darab polctartó kapocsra vagy hossztartó párra helyezése. 
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