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S paletovým regálem  zvýšíte kapacitu vašeho skladu.
Kvalitní, vysoce jakostní, za studena válcovaný ocelový profil
se stará o správnou stabilitu.

Přednosti paletového regálu
lll Paletový regál se vyznačuje jednoduchou montáží, vysokou

nosností a tuhou vysoce odolnou konstrukcí. 
lll Paletový regál je nabízen s výškou rámu 3,60m resp. 4,70 m

optimální rozměry pro skladovací haly a farmy.
lll Vysoká stabilita a pevnost díky za studena

válcovanému U-profilu (4 mm) a pozinkovanému rámu
lll Při tlouštce materiálu 4 mm klesá riziko jeho deformace 

při případném nárazovém zatížení, kterému se v obvyklém
"skladovém ruchu" nedá zamezit.

ALTRAD BAUMANN Paletový regál

Zatížení stojanu je závislé na výšce první úložné plochy 
(max. 11,8 t). Jako výška první úložné plochyplatí vzdálenost z
podlahy k prvnímu podélnému nosníku. Je nutno bezpodmínečně
dbát nákresu k montáži a užití

Rám, 
80/1050/3600, pozink,
(11,8 t), vč. 4 rozpěra
Art.-Nr. 80 41 00

Rám,
80/1050/4700, pozink,
(11,8 t), vč. 4 rozpěra 
Art.-Nr. 80 42 00

Nosná traverza,
80/2700, pozink,
(2100 kg/Pár), 
vč. 2 x pojistka,
rozměr 2,78 m
Art.-Nr. 80 63 00

Nosná traverza,
100/2700, pozink,
(3500 kg/Pár), 
vč. 2 x pojistka,
rozměr 2,78 m
Art.-Nr. 80 68 00

Nosná traverza,
100 /3600, pozink,
(2300 kg/Pár), 
vč. 2 x pojistka,
rozměr 3,68 m
Art.-Nr. 80 71 00

Nosná traverza,
120/3600, pozink,
(3900 kg/Pár), 
vč. 2 x pojistka,
rozměr 3,68 m
Art.-Nr. 80 76 00

Nosník palety (bez obr.),
100/50/6, pozink 
(1500 kg/Pár)
Art.-Nr. 81 80 00

Mřížový rošt 2x,
1050 /2700, pozink, 
(2430 kg /při rovoměrném
rozložení nákladu)
Art.-Nr. 80 75 15

Mřížový rošt 3x,
1050/3600, pozink, 
(3230 kg/ při rovoměrném
rozložení nákladu)
Art.-Nr. 80 75 17

Zesilovač nosníků
lakovaný, včetně
spojovacího materiálu.
Art.-Nr. 80 85 00

Rohová ochrana
lakovaná, vč. kotvícího a 
spojovacího  materiálu
Art.-Nr. 80 80 00

Pojistka
pozink
Art.-Nr. 80 68 01

Distanční podložka 25 cm 
(bez obr.)
pozink, (pro oboustraný
regál)šrouby 
Art.-Nr. 80 80 25

Příslušenství:
rozpínací hmoždina (bez obr.)
Art.-Nr. 80 80 26
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Tyto snímky neukazují Kompletní pracoviště nebo bezpečnostní situaci.Z bezpečně technického ohledu jsme zmínily tyto 
případy jako příklad změny kterou nabízí technický pokrok. Jakékoliv kopírování a jiné zneužívání snímků je striktně zakázáno.



K jednoduchému plánování kapacity vašeho skaldu nabízí ALTRAD BAUMANN rozsáhlý 
sortiment !
Požádejte jednoduše příslušného obchodního zástupce o kompletní seznam sortimentu. Zde Vám
ukážeme některé příklady našeho sortimentu paletových regálů. Samozdřejmě si můžete sestavit
paletové regály individuálně.

Dvojitá plocha regálů
= dvojitá kapacita skladu

ALTRAD BAUMANN Paletový regál
Maximální možné zatížení

ALTRAD BAUMANN Paletový regál
Jednoduché plánování kapacity skladu

Tipy pro optimální uspořádání palet

lll Pro maximální spolehlivost jsou všechny stojky kotveny do 
podlahy. Rámové strany, které jsou vystaveny manipulačnímu
zatížení - například zvedacím vozíkem, jsou dodatečně zajištěny
rohovou ochranou.

lll Pozinkovaný mřížový rošt je vhodný zejména pro materiály,
které nejsou umístněny na paletě a nebo mají jiné rozměry.
Tloušťka roštu  je jen 50mm takže nezabírá úložné místo.Nosné
traverzy se dají zajistit proti neopatrnému nabrání destou.Tento
regál velmi tvrdě odolává nárazům způsobeným nepozorností
při nakládání zboží, a proto se nemusí jednotlivé díly měnit po
každém nárazu.

Paletový regál jednostranný
Výška regálu 3,60 m, 
skládá se ze 2 polí, 
3 rámů, 12 nosných traverz 
a 2 rohových ochran.
Délka pole 2,70 m, 
Nosnost 2100 kg
Art.-Nr. 80 40 41

Paletový regál jednostranný
Výška regálu 3,60 m, 
Skládá se ze  4 polí, 
5 Rámů, 24 nosných traverz 
a 2 rohových ochran.
Délka pole 3,60 m, 
Nosnost 2300 kg
Art.-Nr. 80 40 53

Paletový regál jednostranný
Výška regálu 4,70 m, 
Skládá se ze 5 polí, 
6 Rámů, 40 nosných traverz, 
a 2 rohových ochran.
Délka pole2,70 m, 
Nosnost 2100 kg
Art.-Nr. 80 40 48

Paletový regál oboustranný
Výška regálu 3,60 m, 
skládá se ze  3 polí, 
8 Rámů, 36 nosných traverz, 
4 rohových ochran a  
8 Distančních podložek.
Délka pole 3,60 m, 
Nosnost 3.900 kg
Art.-Nr. 80 40 32

Paletový regál oboustranný
Výška regálu 4,70 m, 
skládá se ze  5 polí, 
12 Rámů, 80 nosných traverz, 
4 rohových ochran, 12 Distanč-
ních podložek.
Délka pole 3,60 m, 
Nosnost 3900 kg
Art.-Nr. 80 40 38

Příklady sortimentu:
jednostranné

Příklady sortimentu:
oboustranné

ALTRAD BAUMANN modulové palety stejně jako dřevěné euro-palety uložené napříč na traverzách a podélně na mřížovém roštu.
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