SpaceInvader
brugermanual
Scan QR code
eller gå ind på www.spaceinvader.com/video/
for at se instruktionsvideo

1

Produktbeskrivelse
Teknisk hjælpemiddel bestående af to ens stativer der sætvis muliggør stabling, løftning, transport og opbevaring af paller med gods i to lag.

Lasteevne
Belastning
Øverste palle
Nederste palle

Stående på gulv
1.000 kg
Ubegrænset

1000
kg

Gaffelløft i top
500 kg
500 kg

500
kg

Gaffelløft i bund
500 kg
Ubegrænset

500
kg

LIFT
No
limit

500
kg

No
limit
LIFT

Øverste palle må aldrig belastes mere end nederste palle. Det er en forudsætning at
pallernes tilstand og specifikationer tillader ovennævnte belastninger.

2

Anvendelsesområde
Stativet anvendes på lastbiler, lagre og i produktionsanlæg. Stativet er beregnet og
testet til brug med europaller 120x80 cm (alternative palletyper kan anvendes, særligt i øverste lag). Stativet kan løftes med gaffelløfter i bunden fra den korte led, og i
toppen fra både den korte og lange led.
Gaffeltruck anbefales til topløft. Elektrisk palleløfter og stabler anbefales til bundløft.
Fra langsiden

Fra kortsiden

Forudsætninger for brug
– Gulv og underlag skal være plant, fast og uden hældning.
– Gaffellængde på løfter må ikke være kortere end 115 cm.
– Det skal sikres at de anvendte pallers tilstand og specifikationer tillader den
påtænkte belastning.
– Godset skal være fastgjort på pallerne.
– Synligt beskadigede stativer må ikke tages i brug.
– Løfteudstyret skal være godkendt og må ikke være skævt eller beskadiget.

Min.
115 cm
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Brugsvejledning
1.
2.

Skub de enkelte stativer helt ind i bundpallens gaffelhuller fra hver side.
Anbring øverste palle vha. gaffelløfter oven på de to stativer. Brug stativernes
bredde som sigtelinje til at placere pallen sidevers. Styrefinnerne styrer pallen
på plads på langs, så den står af på de vandrette bæreflader. Skub stativerne sammen vha. gaffelløfteren hvis der er afstand mellem pallen og styrefinnerne.

1
1

2
2

CARGO
CARGO

Topløft – velegnet til brug med gaffeltruck.

CARGO
CARGO

CARGO
CARGO

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollér at der er plads til gaflerne mellem gods og stativets vandrette
bæreflader.
Før gaflerne lige ind og helt ind i stativet under de vandrette bæreflader.
Løft gaflerne og kør. Hvor der anvendes truck med gafler der kan tilte, er
det vigtigt at hældningen tilpasses belastningen, så gafler og paller holdes
vandret.
Sænk gaflerne og afsæt stativet.
Træk gaflerne ud i lige linje og kontrollér at de går helt fri af stativet.

CARGO
CARGO
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CARGO
CARGO

CARGO

CARGO
Bundløft – velegnet når topløft ikke er muligt og til brug med el-palleløfter.

CARGO
CARGO

CARGO

1.
2.
3.
4.
5.

CARGO

Kontrollér at underlaget er plant og at løfteudstyrets dimensioner og tilstand
tillader at gaflerne har fri passage i stativets bundprofiler.
movement of the forks in the bottom of the rack.
Før gaflerne lige ind og helt ind i stativets bundprofiler.
Løft gaflerne og kør. Hvor der anvendes truck med gafler der kan tilte, er det
vigtigt at hældningen tilpasses belastningen, så stativet ikke hælder fremad.
Sænk gaflerne og afsætCARGO
stativet.
Træk gaflerne ud i lige linje og kontrollér at de går helt fri af bundprofilerne.
Vær opmærksom på at underlagets hældning foran stativet kan have indvirkning på om gaflerne kan gå fri af bundprofilerne.

CARGO

Brug af stabler med initialløft – hurtigste håndtering.

CARGO

CARGO

CARGO

1.
2.

Lad stablerens øverste gaffel blive i øverste palle efter placering.
Løft i bunden af stativet vha. stablerens initialløft.
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Håndtering og opbevaring
Efter brug trækkes stativet ud af pallen i lodret position så det nemt glider fri. Når stativerne ikke er i brug kan de stakkes og transporteres på en europalle. Der kan være
op til 20 stk. på en palle.

1

2

3

4

1

2

3

4

1+6+6+6+1
= 20

1.
2.
3. 5
4.
5.

5

Skub 1. stativ ind i pallens gaffelhuller.
Anbring det 2. stativ oven på pallen, hængende på det 1. stativ. Fortsæt med
5 stativer mere så der er 6 oven på pallen (7 i alt).
Anbring næste stativ på pallen. Skub det ind under udhænget fra 1. række så
rækken sikres mod tipning.
Fortsæt til der er 6 oven på pallen i de næste 2 rækker. Anbring1+6+6+6+1
herefter det
sidste (20.) stativ på pallen foran de 3 rækker.
20
Stakken kan nu løftes med gaffel gennem det 1. stativ som sidder i=pallen.

Løft af ‘gulvstak’

Hvis stativerne stakkes frit på gulv uden sikring, bør de af sikkerhedshensyn ikke
stakkes højere end 4 i højden. Stakkene kan flyttes med gaffelløfter ved løft i toppen
af nederste stativ. Løft i bunden skal ske med forsigtighed grundet risiko for tipning.
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Stabilitet
Det lastede stativs primære stabilitet opnås ved at bruge godset fra bundpallen som
støtte. Yderligere stabilitet opnås fra tyngden af bundpallen, og derfor må vægten
af toppallen ikke overstige bundpallens. I situationer hvor det ikke er muligt at opnå
støtte fra bundpallens gods, kan stativets stabilitet øges ved brug af stropper som
fastgøres i stativets surringspunkter. Der kan anvendes almindelige standardstropper.
Kontakt SpaceInvader for info om specialstropper.
Eksempler på brug af stropper:
1.
2.
3.

Stropning der sikrer stativet mod udtrækning af den nederste palle.
Krydsstropning for ekstra stabilitet i tilfælde af manglende støtte.
Fastgørelse af gods på både palle og stativ.

Surringspunkter
i top og bund af
stativet.

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

1

2

3

Manuel palleløfter
Det bør så vidt muligt undgås at bruge manuel palleløfter til håndtering af det lastede stativ. Bruges manuel palleløfter alligevel, er der følgende forudsætninger for
brug:
-

Stativet skal være sikret mod udtrækning af den nederste palle
Totalvægten af det lastede stativ må ikke overstige 500 kg.
Totalhøjden af det lastede stativ må ikke overstige 225 cm.
Godset skal være fastgjort på pallerne.
Gulv og underlag skal være plant, fast og uden hældning.
Gaffellængden må ikke være kortere end 115 cm.
Synligt beskadigede stativer må ikke tages i brug.
Løfteudstyret skal passe til byrden og må ikke være skævt eller beskadiget.
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Lastbiltransport
Under transport på lastbil skal der anvendes opklodsning til sikring og stabilisering af
det lastede stativ. Stativet skal være opklodset fortil, bagtil og til siderne.
Opklodsning betyder, at det lastede stativ stilles direkte op ad forsmækken, sidesmækken, sidestøtter, stivere, stænger, lægter, andet gods osv. så det ikke kan
komme i bevægelse. Opklodsningen skal være placeret i en højde af min. 80 cm (svarende til den korte led af en palle), for at forhindre tipning af det stablede stativ.
Stativets udformning sikrer toppallen mod glidning i henhold til kravene fra standard
EN 12195-1:2010. Hvis toppallen har et forskudt tyngdepunkt, skal den surres til stativet som sikring mod tipning.
I situationer hvor opklodsning ikke er mulig, og hvor nedløftning af toppallen heller ikke er mulig, skal det lastede stativ surres i henhold til kravene fra standard EN
12195-1:2010.

GEVINST

SPAC EINVADER. COM
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Skridsikret
pallehylde

RFID
chip
Huller
til surring

Pallehylde
til topløft
(max 1.000 kg)

GS1 GRAI
stregkode

Huller
til surring

Gaffelhuller
til bundløft
(max 1.500 kg)

Specifikationer
Max vægt:
Topløft			
Bundløft		
Højde			
Bredde			
Vægt			
Stablet/palle			
Sporing			
			
SPACEINVADER.COM

1.000 kg
1.500 kg
125 cm
79 cm
9.9 kg
20 stk/h. 217 cm
GS1 stregkode
RFID chip
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