
Conventionele palletstellingen
Het meest universele systeem voor directe toegang tot elke pallet
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De voornaamste voordelen 

- Vlottere goederenflow, aangezien elke pallet 
direct toegankelijk is zonder andere pallets te moeten 
verplaatsen.

- Perfecte controle van de voorraden: elk stellingvak 
biedt plaats aan een pallet.

- Goed aanpasbaar aan elk type lading qua gewicht
en volume.

De palletstellingen bestaan uit enkelzijdige en 
dubbelzijdige rekken. De hoogte van en de afstand 
tussen de verschillende rekken hangen af van het soort 
heftruck of hefapparatuur dat gebruikt wordt alsmede 
van de hoogte van het magazijn.

De conventionele palletstellingen
van Mecalux zijn de beste oplossing 
voor het opslaan van een groot aantal 
artikelnummers.

Algemene
kenmerken
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Installatie bestaande uit enkelzijdige stellingen die tegen de muur staan 
en dubbelzijdige rekken

Installatie met dubbelzijdige stellingen die tweemaal zo diep zijn

Dubbelzijdige palletstellingen 
die tweemaal zo diep zijn

Om een groter aantal pallets 
op te slaan, al naar gelang het 
gewicht en het aantal pallets 
per artikelnummer, kunnen er 
dubbelzijdige palletstellingen 
geïnstalleerd worden, waardoor 
er aan beide zijden van de stelling 
pallets geplaatst kunnen worden. 

Daar alleen de voorste pallets 
direct toegankelijk zijn, is deze 
palletstelling vooral aan te raden 
voor producten met meerdere 
pallets per artikelnummer. 

Dit systeem vraagt om telescopische 
heftrucks die dubbel zo diep reiken.
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Algemene kenmerken 

Afmetingen en beschikbare 
ruimte

Gangpad
Om de minimaal benodigde afstand 
van het gangpad tussen de stellingen 
te bepalen, moet het type en het 
model van de heftruck bekend zijn. 
Deze informatie staat vermeld in de 
technische documentatie van de 
heftrucks. 

Als richtlijn heeft men voor pallets met 
een afmeting van 1200 bij 800 mm  
die in de breedte (800 mm) afgehandeld 
worden, de volgende gangpadruimte 
nodig:

Minimale afstanden

Stapelaars: van 2200 tot 2300 mm

Elektrische tegenwicht heftrucks: 
van 3200 tot 3500 mm

Reachtrucks: van 2600 tot 2900 mm

Bilaterale smalle gangpad heftrucks: 
van 1500 tot 1600 mm

Trilaterale smalle gangpad heftrucks: 
van 1700 tot 1900 mm

Automatische trilaterale 
magazijnkranen: van 1700 tot 1900 mm

Magazijnkranen: van 1500 tot 1650 mm

Hefhoogte en beschikbare ruimte
De beschikbare ruimte tussen de 
laadniveaus wordt verkregen door 
rekening te houden met de totale 
hoogte van de pallet met lading plus de 
benodigde vrije ruimte die nooit kleiner 
mag zijn dan zoals vermeld  
in de tolerantie- en ruimtetabel (zie 
pagina 12).

De hefhoogten zijn ook verschillend  
per type heftruck. Deze informatie staat 
vermeld in de technische documentatie 
van elke heftruck.

Diepte 
pallet Breedte gangpad

De pallet hangt over

Diepte 
stelling
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Maximale hoogte

Stapelaars: 5200 mm

Elektrische tegenwicht heftrucks: 
7000 mm

Reachtrucks: 12.000 mm

Bilaterale smalle gangpad heftrucks: 
13.500 mm

Trilaterale smalle gangpad heftrucks: 
14.500 mm

Automatische trilaterale 
magazijnkranen: 14.500 mm

Magazijnkranen: 45.000 mm
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Bilaterale smalle gangpad heftrucksReachtrucks

Meest gebruikte type heftrucks bij palletstellingen:

Automatische trilaterale 
magazijnkranen

Elektrische tegenwicht 
heftrucks

Stapelaars

Trilaterale smalle gangpad heftrucks

Magazijnkranen
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Pallets en magazijnbakken

Pallets en magazijnbakken zijn 
elementen waar goederen die 
moeten worden opgeslagen op 
of in worden geplaatst. De manier 
waarop ze worden opgeslagen 
hangt af van hun verschillende 
kenmerken.

De meest gebruikte soorten zijn:

Niet-Europallets
Pallets met twee onderplanken die 
onderling verbonden zijn en op 
soortgelijke manier vervaardigd zijn 
als de Europallets.

Conventionele palletstelling waarbij pallets 
in breedterichting (800 mm) in en uit worden 
geslagen

Palletstelling met 7 laadniveaus. 
Pallets worden in lengterichting 
(1200 mm) afgehandeld

Algemene kenmerken

Europallets
Pallets met een afmeting van 800 
bij 1200 mm, worden over het 
algemeen aan de smalste kant in- en 
uitgeslagen. Er worden ook EUR-
pallets met de afmetingen van  
1000 x 1200 mm en 1200 x 1200 mm 
gemaakt.

Europallets steunen op 9 klossen  
en 3 onderplanken.

800/1 000/1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm800/1 000/1 200 mm
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Magazijnbakken
Magazijnbakken zijn vaak van metaal 
en verschillend van vorm, waardoor 
aanvullende elementen nodig zijn om 
ze op te slaan.

Conventionele palletstellingen  
met metalen magazijnbakken

Andere pallets of magazijnbakken
Naast de bovengenoemde pallets 
en magazijnbakken zijn er andere 
soorten op de markt verkrijgbaar. Deze 
vereisen specifiek onderzoek om de 
meest geschikte opslagstructuur te 
bepalen.

Meestal worden de pallets 
in breedterichting (800 mm) 
afgehandeld, daar de Europallets 
(800 x 1200 mm) drie onderplanken in 
lengterichting (1200 mm) hebben die 
haaks op de liggers moeten steunen.

Soms, vooral om de pickingactiviteiten 
te vergemakkelijken, worden de 
pallets in lengterichting (1200 mm) 
afgehandeld. In dat geval hebben 
de stellingen elementen nodig die 
de pallets correct ondersteunen 
(secondaire liggers en dragers).
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Elementen

Voor het opslaan van gepalletiseerde 
goederen heeft Mecalux dankzij 
een lange ervaring als fabrikant 
van stellingen, een uitgebreid 
assortiment aan profielen en 
accessoires ontwikkeld dat een 
oplossing kan bieden voor de meest 
uiteenlopende opslagbehoeften.

Elementen
1. Staanders (p. 10)

2. Liggers (p. 16)

3. Bevestigingspin (p. 18)

4. Ladder- of Jukverbinding (p. 18)

5. Vloerverankering (p. 11)

6. Verankeringsplaten (p. 11)

7. Staanderbeschermer (p. 25)

8. Ladder- of Jukbeschermer (p. 24)

9. Schoren (p. 32)

10.Portaal- of Topverbinding (p. 40)

11. Palletdrager (p. 26)

12.Magazijnbakondersteuner (p. 27)

13.Secundaire ligger van hout (p. 22)

14.Legbord van (gemelamineerd) 
spaanplaat (p. 22)

15.Metalen legbord 
voor picking (p. 20)

16.Gaasrooster legbord (p. 21)

17. Ton- of Barrelondersteuner (p. 28)

18.Palletstopper (p. 30)

19.Beschermingsgaaswand (p. 31)

20.Verhoogde palletdrager (p.26)

21. Locatiebord (p. 33)

22.Belastingbord (p. 33)

Elementen



9

6

13

5
15

14

20

2

11

17

12

10

Belastingbord 22



mecalux.be10 Conventionele palletstellingen

1

2

34

Elementen

Ladders of Jukken

Samengesteld uit twee staanders 
met schoren, voetstukken en 
bijbehorende accessoires. Hebben 
om de 50 mm perforaties waaraan  
de liggers bevestigd kunnen worden.

De diepte van de ladder of juk wordt 
bepaald door de afmetingen van 
de pallet. Voor een Europallet die 
1200 mm diep is, zal de ladder of juk 
gewoonlijk 1100 mm zijn.

Staanders (1)
Door de verschillende modellen, 
doorsneden en dikten van de staanders 
kunnen ze aan de meest uiteenlopende 
ladingen aangepast worden.
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80/81

122 mm

122

122 mm

A127

102 mm

A10

101 mm

101
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Voetstukken (2)
De ladders of jukken steunen op de 
vloer door middel van voetstukken die 
aan de onderkant van de staanders 
geschroefd zijn. Er zijn verschillende 
voetstukken verkrijgbaar, al 
naargelang de lading en het 
staandermodel. Ze worden met één of 
twee verankeringsschroeven aan de 
vloer bevestigd.

Vloerverankeringsschroeven (4)
Om de elementen aan de vloer 
vast te maken zijn er verschillende 
vloerverankeringsschroeven 
beschikbaar, afhankelijk van de 
belasting die ze moeten kunnen 
dragen en de kenmerken van de 
vloer.

Nivelleringsplaten (3)
De platen egaliseren de 
ongelijkmatige vloer waarop de 
stellingen geïnstalleerd zijn. Er 
zijn nivelleringsplaten verkrijgbaar 
voor elk staandertype en met 
verschillende dikten om de vloer te 
egaliseren.

Afmetingen voetstukken  
en nivelleringsplaten

Staander Breedte Diepte cm2

80/81 135 mm 119 mm 160,6

101 155 mm 119 mm 184,4

122 175 mm 119 mm 208,2

127 175 mm 119 mm 208,2

A10 naargelang de belasting
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Benodigde ruimte
De hoogte tussen de niveaus 
wordt verkregen door drie 
variabelen bij elkaar op te 
tellen: de hoogte van de 
pallet met lading, de hoogte 
van de ligger plus de vrije 
ruimte Y. De uitkomst wordt 
naar boven afgerond tot een 
veelvoud van 50 mm.

Tabel met de veiligheidsafstanden in het stellingvak volgens de norm EN 15620 geldig sinds 2009, waarbij:
Klasse 400: Tegenwicht heftruck of reachtruck met intrekbare of verstelbare mast.
Klasse 300 A: Trilaterale of bilaterale hoogbouwtruck (smalle gangpad heftruck). Man-up:  
De magazijnmedewerker gaat mee omhoog met de lading. 
Klasse 300 B: Trilaterale of bilaterale hoogbouwtruck (smalle gangpad heftruck). Man-down:  
De magazijnmedewerker werkt vanaf vloerniveau.

Elementen

Tolerantie- en ruimtetabel

Y: de hoogte tussen de pallet en 
de onderkant van de ligger 
voor alle niveaus in mm, 
met uitzondering van het 
vloerniveau.

X: de minimaal benodigde ruimte 
tussen de pallets of ladingen.

Voor niveaus met 
een hoogte van:

Klasse  400 Klasse 300 A Klasse 300 B

X Y X Y X Y

0 ≤ H ≤ 3 000 75 75 75 75 75 75

3 000 < H ≤ 6 000 75 100 75 75 75 100

6 000 < H ≤ 9 000 75 125 75 75 75 125

9 000 < H ≤ 12 000 100 150 75 75 100 150

12 000 < H ≤ 13 000 100 150 75 75 100 175

13 000 < H ≤ 15 000 – – 75 75 100 175
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Afmetingen pallet (tot 9000 mm hoogte)

 800 1 200
 1 000 1 200 3 900
 1 200 1 200

 Pallet Ligger

 A B
 800 1 200
  1 000 1 200 2 625
  1 200 1 200

B

A

Afmetingen pallet (tot 9000 mm hoogte)

 800 1 200 2 700
 1 000 1 200 3 300
 1 200 1 200 3 900

 Pallet Ligger

 A B
 800 1 200 1 825
 1 000 1 200 2 225
 1 200 1 200 2 625

D

Afmetingen van de ladder of juk in de diepte (in mm)

  Pallets afgehandeld Afmetingen  Pallets afgehandeld
 in lengterichting van de pallets in breedterichting 

D

D = 1 100 800 x 1 200 D = 800
D = 1 100 1 000 x 1 200 D = 1 000
D = 1 100 1 200 x 1 200 D = 1 200

B
A

In- en 
uitslagkant

In- en 
uitslagkant
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Berekening structuur

Nadat de toleranties, vervormingen 
en veiligheidsafstanden zijn 
vastgesteld, dient de structuur te 
worden berekend.

Palletstellingen zijn metalen 
structuren die doorgaans bestaan 
uit elementen vervaardigd uit 
koudgewalste platen die een groot 
draagvermogen hebben.

Palletstellingen moeten aan 
verschillende laadeenheden 
aangepast kunnen worden. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
verbindingen tussen de elementen 
die de hoofdstructuur vormen, 
verstelbaar zijn en gemakkelijk en 
snel te monteren. 

De staanders van de hoofdstructuur 
zijn over het algemeen 
geperforeerd en de liggers hebben 
inhaakverbindingen die passen in de 
perforaties. 

De Europese norm EN 15512: Stalen 
opslagsystemen - Verstelbare pallet 
stellingsystemen - Principes voor 
constructief ontwerpen. Deze 
norm vormt de basisreferentie voor 
het constructief ontwerpen van 
conventionele palletstellingen in 
Europa. De normen zoals vastgelegd 
in de Eurocodes vormen de 
basisreferentie voor het structurele 
ontwerp van conventionele 
palletstellingen in Europa. Tevens 
dienen ingenieurs die deze stellingen 
ontwerpen, naast de norm EN 
15512, ook rekening te houden met 
de normen EN 15620, EN 15629 en 
EN 15635 voor het opstellen van de 
specificaties van het opslagsysteem, 
voor de vereiste nauwkeurigheid 
bij de montage en voor de veilige 
werking van de installatie.
De norm EN 15512 specificeert 
met welke voorwaarden rekening 
moet worden gehouden bij 
de structuurberekening van 
conventionele palletstellingen.  

De norm standaardiseerd de 
berekeningen, de toleranties en de 
montage van de stellingen, alsmede 
het onderhoud ervan.

De structuurberekening wordt in 
twee fases uitgevoerd:

1. Globale analyse van de 
structuur. De algehele stabiliteit 
van de stelling wordt geverifieerd en 
de elementen worden nagekeken.
Daarnaast wordt de verbinding 
tussen de ligger en de staander 
vormgegeven.

2. Analyse van de afzonderlijke 
elementen. Alle elementen waaruit 
de stelling is opgebouwd worden 
nagekeken (staanders, ladders of 
jukken, vloerverankeringen, liggers 
en verbindingsstukken).
De berekening heeft ook 
betrekking op het voorkomen van 
gebeurtenissen die invloed kunnen 
hebben op de sterkte en de stabiliteit 
van de installatie, zoals het gewicht 
van de stellingen en de ladingen. 
Daarnaast moeten invloeden die 
voortkomen uit nationale regelgeving 
in acht worden genomen. 

Gezien de eigenschappen van de 
elementen is het gecompliceerd 
het gedrag van de stellingen te 
voorspellen. Daarom bepaalt de 
norm EN 15512 dat alle elementen 
en materialen van de stelling 
getest moeten worden.

Met als doel de weerstand en het 
elastisch vermogen te bepalen. 
Het materiaal wordt getest 
op treksterkte en ductiliteit 
(vervormbaarheid), dat wil zeggen 
het buigvermogen. 

Normen en aanbevelingen
Mecalux berekent de conventionele palletstellingen 
overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in:

- EN 15512. Stalen opslagsystemen - Verstelbare pallet stellingsystemen - 
Principes voor constructief ontwerpen.

- EN 15620. Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare 
palletstellingen - Toleranties, vervormingen en veiligheidsafstanden.

- EN 15629. Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Specificatie van 
magazijnstellingen.

- EN 15635. Stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van 
opslagapparatuur.

- EN 16681. Stalen opslagsystemen - Verstelbare palletstellingen - 
Grondslagen voor aardbevingsbestendig ontwerpen.

- FEM 10.2.16. Ontwerp en gebruik van stellingbeschermers voor 
verstelbare palletstellingen.

Elementen
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Bevestigingspin

Liggers

Liggers zijn de horizontale en solide 
onderdelen van de stellingen waarop 
de goederen worden geplaatst. Ze 
worden met bevestigingspinnen 
die in de perforaties passen, aan de 
staanders verbonden. Bij het door 
Mecalux ontworpen en gebreveteerde 
montagesysteem, worden de 
liggers aan beide uiteinden met de 
bevestigingspinnen aan de staanders 
bevestigd. Dit verhoogd  
het draagvermogen aanzienlijk en 
voorkomt vervormingen wanneer de 
staander en de bevestigingspin losraken 
van elkaar. Hierdoor wordt het risico  
dat de ligger valt vermeden. Dit zou 

2C-S Ligger (1115)
Bestaat uit twee C-vormige profielen 
die in elkaar geschoven en vastgelast 
zijn aan een verbindingsstuk.

2C-S Liggers 
Er zijn 5 standaardmodellen verkrijgbaar 
die al naar gelang de afmeting van het 
verbindingsstuk verdeeld zijn in twee 
producttypen.

Rechthoekige liggers
Een rechthoekige buis met twee 
vastgesoldeerde verbindingsstukken.

2C-S Ligger 
(1315, 1515, 1615, 1718)
Liggers die vanwege hun weerstand 
worden gebruikt voor zware en lange 
goederen.

Afmetingen in mm

Model 
2C-S 

Hoogte 
(A)

Breedte
(B)

1115 110 50

1315 130 50

1515 150 50

1615 160 50

1718 170 50

Afmetingen in mm

Model
TB

Hoogte 
(A)

Breedte 
(B)

TB 80 80 50

TB 100 100 50

TB 120 120 50

TB 130 130 50

Elementen 

kunnen gebeuren bij slijtage van de 
ligger.

Elke ligger heeft twee 
bevestigingspinnen die voorkomen 
dat de ligger per ongeluk valt.

Mecalux beschikt over een breed 
assortiment liggers die aan de 
verschillende behoeften qua 
afmeting en opslagcapaciteit 
tegemoet komen. Het aantal 
laadniveaus is afhankelijk van het 
aantal pallets en hun afmetingen, 
zoals aangegeven in de tolerantie- en 
ruimtetabel.
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Model TB Hoogte (A) Breedte (B)

TBE-S 32 82 70

TBE-S 45 114 70

TBER-S 32 82 70

TBER-S 45 114 70

Liggers voor zowel pallets  
als orderpicking
Bestaat uit één enkele vierkante buis 
die aan twee verbindingsstukken is 
vastgelast. Ze worden gebruikt voor 
een gemengde opslag van pallets en 
goederen voor orderpicking, of voor 
de opslag van pallets van verschillende 
afmetingen en kwaliteit.

Voor dit type opslag zijn legborden 
nodig. Wanneer deze van spaanplaat 
zijn, worden er geperforeerde 
hoofdliggers geplaatst en kunnen 
er secundaire liggers ter versterking 
toegevoegd worden.

Afmetingen in mm

Liggers voor picking
Op deze liggers kunnen legborden geplaatst worden 
voor losse goederen en orderpicking.

ZS-60P Ligger
Gemaakt uit een Z-profiel en aan 
beide uiteinden vastgelast aan een 
verbindingsstuk met vier haken. Dit 
profiel heeft een versterkte rand aan de 
bovenkant. Hier kunnen legborden op 
geplaatst worden om meerdere picking 
niveaus te creëren.

Afmetingen in mm

TBE
Ligger

Geperforeerde 
liggers met TBER-
profiel
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Ladder- of jukverbinding
Onderdeel van staal met een 
zodanige vorm dat het in de 
perforaties van de staanders kan 
worden bevestigd.

De ladder- of jukverbinding dient 
ertoe dubbele stellingen aan elkaar 
vast te maken en te zorgen voor een 
betere stabiliteit in dwarsrichting.

Vergrendelingssysteem 
en verbindingsstukken

Elementen

Vergrendelingssysteem
Het verbindingsstuk tussen de 
ligger en de staander beschikt over 
een interne bevestigingspin die 
extra veiligheid biedt.

Aangezien de bevestigingspin 
zich in het verbindingsstuk 
zelf bevindt, is deze continu 
geactiveerd en is het niet mogelijk 
om deze te verwijderen zonder 
de ligger te demonteren. Deze 
beveiliging voorkomt onbedoelde 
of opzettelijke handelingen, en 
garandeert de weerstand en de 
stabiliteit van de stelling.

Dit innovatieve systeem is exlusief 
door Mecalux gelanceerd in 
Europa, nadat zijn efficiëntie in de 
Verenigde Staten bewezen was.
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Legborden

Verschillende legborden zijn 
verkrijgbaar, die aan elke 
klantbehoefte kunnen worden 
aangepast. De hieronder 
vermelde legborden worden  
het meest gebruikt:

Gegalvaniseerde L-2C legborden
Metalen legborden die afhankelijk 
van de opslagomstandigheden op 2C 
liggers kunnen worden geplaatst. Ze 
kunnen direct op de liggers geplaatst 
worden en hoeven niet bevestigd te 
worden. 

Gegalvaniseerde legborden  
voor orderpicking
Metalen legborden die uitsluitend 
gebruikt worden met ZS-60 liggers. 
Deze legborden kunnen door middel 
van de opstaande randen in elkaar 
gepast worden.

Geribd metalen legbord Metalen legbord met groeven Geperforeerd PKM-legbord

Elementen
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Gaasrooster legbord
Bestaat uit een rechthoekig, elektrisch 
gelast gaasrooster dat op secundaire 
liggers rust en voor stijfheid zorgt. Ze 
worden altijd zonder bevestiging op 
de liggers geplaatst.
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Met rechthoekige ligger
Ze kunnen met vier 
bevestigingspinnen op rechthoekige 
of 2C liggers worden geplaatst. 
Bij dit type oplossing kunnen ook 
secundaire liggers van hout worden 
gebruikt.

Legborden van spaanplaat

Met Z ligger
De legborden van spaanplaat 
hoeven niet gefixeerd te worden op 
de Z liggers omdat de rand van het 
legbord in het profiel van de ligger 
past en daarop steunt.

Al naargelang het gewicht van de 
lading kunnen secundaire liggers van 
hout geplaatst worden. Bovendien 
is het noodzakelijk om bij een lengte 
van meer dan ≥ 1900 mm, één 
Z-TAM klem per ligger te gebruiken 
om een correcte afstelling te 
waarborgen.

Z-Tam klemmen

Secundaire ligger 
van houtSecundaire 

ligger van hout

Stopper

Secundaire ligger 
van hout

Met TBER ligger
De legborden van spaanplaat hebben 
minimaal twee houten secundaire 
liggers nodig om geplaatst te mogen 
worden op de gesleufde TBER liggers, 
ook al past de rand van het legbord 
in het profiel van de ligger en steunt 
het daarop. Afhankelijk van de lading 
kunnen er meer of minder secundaire 
liggers van hout worden toegevoegd.

Elementen
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Beschermers

Beschermen de stellingen tegen 
kleine schokken of stoten die 
bij de vloer kunnen ontstaan, 
waardoor beschadiging van 
de verticale onderdelen wordt 
voorkomen.

Ladder- of jukbeschermer
Beschermt de stelling tegen schokken 
aan de zijkant bij de vloer. Over het 
algemeen wordt deze beschermer 
op de ladders of jukken aangebracht 
die zich aan de uiteinden van de 
stelling bevinden, daar waar de 
meeste aanrijdingen met de stelling 
plaatsvinden. Er zijn beschermers voor 
elk type ladder of juk. Om de gehele 
zijkant te beschermen moeten twee 
staanderbeschermers en een C-profiel 
gebruikt worden. Op verzoek van 
de klant kunnen er twee C-profielen 
geïnstalleerd worden.

Elementen

Laterale bescherming met twee profielen Laterale bescherming met één profiel
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Staanderbeschermer
Er zijn beschermers voor elk type 
staander. Ze zijn 400 mm hoog en 
worden met vier spreidankers aan de 
vloer bevestigd. Ze worden gebruikt 
om de staanders van de stellingen 
te beschermen tegen schokken of 
mogelijke schade, op die plekken 
waar de heftrucks rijden.

Hoekbeschermer
Beschermen de buitenste 
staanders wanneer er geen 
staanderbeschermers kunnen worden 
aangebracht. Ze zijn gemaakt van 
gevouwen metaal en 400 mm hoog. 
Ze zijn aan de onderkant voorzien  
van vier gaten voor verankering  
aan de vloer. 

Staanderversterker
Wanneer de staanders van een 
installatie op een bepaalde hoogte 
beschermd moeten worden 
en het niet mogelijk is om een 
staanderbeschermer te installeren, dan 
kan de staanderversterker gebruikt 
worden die niet aan de vloer maar 
direct aan de staander vastgemaakt 
wordt. Ze zijn gemaakt van gevouwen 
metaal in V-vorm, met perforaties 
aan de zijkant waarmee ze aan de 
staanders bevestigd kunnen worden. 
Er zijn versterkers van verschillende 
hoogte, voor elk type staander.



mecalux.be26 Conventionele palletstellingen

Gegalvaniseerde palletdragers
Worden haaks op de hoofdliggers 
geplaatst en gebruikt wanneer 
pallets vanaf de smalle / brede kant 
in de stelling gezet worden. Per 
pallet zijn er twee palletdragers 
nodig.

Verhoogde palletdrager
Deze worden gebruikt bij pallets 
zonder onderplanken.

Palletdragers en 
magazijnbakondersteuners

Afhankelijk van waar in de stelling 
de pallet of magazijnbak geplaatst 
wordt, kan het mogelijk zijn dat 
het nodig is extra ondersteuning, 
naast de hoofdliggers, toe te 
voegen zoals palletdragers of 
magazijnbakondersteuners.

Elementen

Detail gegalvaniseerde palletdrager
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Stopper voor 
magazijnbakondersteuner

Magazijnbakondersteuner
Deze worden in de stelling geplaatst 
wanneer er magazijnbakken 
met poten zonder onderplanken 
opgeslagen worden. Er worden twee 
ondersteuners per magazijnbak 
gebruikt, één aan de rechter- en één 
aan de linkerkant.

De magazijnbakondersteuner kan 
uitgerust zijn met een stopper die aan 
het uiteinde wordt vastgeschroefd.
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Rolondersteuner  
voor cilinders van 2 L
Geheel gevormd door twee 
L-profielen en twee frontale profielen, 
in de vorm van een rechthoek waarop 
cilinders op de juiste wijze kunnen 
worden opgeslagen. Ze passen op de 
liggers van de stellingen.

Frontale ton- of 
barrelondersteuner
Een metalen element van 50 mm, dat 
bestemd is voor de opslag van tonnen 
of barrels en gekoppeld wordt aan de 
liggers.

De V-vormige ton- of 
barrelondersteuner wordt horizontaal 
op de liggers geplaatst voor een 
optimaal support van de tonnen/
barrels en bobijnen/haspels.

Ton- of 
barrelondersteuner
Steun bestaande uit twee rolbuizen 
die het mogelijk maken de ton of 
barrel om te wentelen zodat er 
vloeistof afgetapt kan worden. Een 
lekbak eronder voorkomt dat er 
vloeistof op de vloer komt.

Elementen

Rol-, ton of barrelondersteuner
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Bobijn- of haspelhouder

Cilindervormige elementen 
(kabelhaspels, papierrollen 
enzovoort) kunnen door middel van 
een metalen as worden opgeslagen.

Afhankelijk van de eigenschappen, 
de afmetingen en het gebruik van 
de goederen kan er tussen twee 
systemen gekozen worden: het 
frontale en het laterale systeem.

Als aanvullende accessoires zijn 
steunassen en kegels verkrijgbaar 
die een zijwaartse verplaatsing 
voorkomen.

Frontale bobijn- of haspelhouder
De frontale bobijn- of haspelhouder 
wordt op de voorste staander van de 
ladder of juk geplaatst en ingehaakt 
in de perforaties.

Laterale bobijn- of haspelhouder
De laterale bobijn- of haspelhouder 
wordt aan de zijkant van de ladder of 
juk bevestigd en wordt gebruikt om 
de bobijn of haspel in het midden te 
houden.

Steunas en kegels
De steunas is een cilindervormig 
onderdeel dat fungeert als draaias 
voor de bobijn of haspel, een 
doorsnede heeft van 60 mm en 
verkrijgbaar is in verschillende dikten. 
De as steunt direct op de houders.

De kegels worden gebruikt als 
stoppers zodat de bobijn of haspel 
zich niet over de steunas verplaatst.
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Veiligheidselementen

Dit zijn toegevoegde elementen die de 
veiligheid tijdens het gebruik van de 
installatie verhogen en het vallen van 
pallets of goederen voorkomen.

De volgende elementen zijn 
verkrijgbaar:

- Palletstopper
- Veiligheidsprofiel
- Beschermingsgaaswand

Palletstopper
Wordt aan de achterkant van de 
stelling gemonteerd en houdt de 
pallet tegen (niet de lading).

Hij moet bestand zijn tegen de 
plaatsingsbelasting tijdens het inslaan 
van de pallets. De stelling moet zo 
ontworpen zijn dat die eveneens de 
plaatsingsbelasting verdraagt.

Veiligheidsprofiel
Werkt als een veiligheidssysteem 
en voorkomt dat de lading van de 
pallets valt. Het veiligheidsprofiel 
hoeft niet bestand te zijn tegen de 
plaatsingsbelasting en hoeft evenmin 
dienst te doen als remsysteem.

Hierbij komt de lading in contact met 
het veiligheidsprofiel (niet de pallet).

Door het veiligheidsprofiel worden 
de val van goederen vanaf de pallet 
en directe aanrijdingen met heftrucks 
door het magazijnpersoneel, 
voorkomen.

Elementen
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Beschermingsgaaswand
Wanneer een lading niet verpakt is in krimpfolie of wanneer de installatie 
van een veiligheidsprofiel niet voldoende is om de val van goederen te 
voorkomen, dan kunnen beschermingsgaaswanden geplaatst worden. De 
beschermingsgaaswanden zijn optioneel en worden aan de achterkant van de 
stellingen geïnstalleerd, daar waar het gevaar van vallende goederen aanwezig 
is. Ze kunnen over de gehele of gedeeltelijke hoogte van de stellingen worden 
aangebracht.

Wanneer de afhandelings- of transitzone grenst aan een eenzijdige stelling, dan 
moet deze beveiligd zijn met een beschermingsgaaswand ter voorkoming van de 
val van goederen of beknelling van het magazijnpersoneel.
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Schoren

Worden aan de achterkant 
van de stelling gemonteerd, 
en verhogen de stijfheid van 
de installatie in lengterichting. 
Wanneer er vanwege het gewicht 
en de hoogte van de stelling een 
schoor geïnstalleerd moet worden 
dan worden er meteen ook 
kruisschoren gemonteerd. 

Verticale kruisschoor
Platte profielen die aan de 
stellingen bevestigd worden. Elk 
profiel beschikt over een spanner 
die voor de nodige stijfheid zorgt.

Horizontale kruisschoor
C-profielen die aan de binnenzijde 
van de staander worden 
vastgeschroefd, op dezelfde 
hoogte als de liggers.

De kruisschoren bevinden zich in 
dezelfde modules als de schoren 
en op hetzelfde aantal niveaus.

Elementen

Trekbandverbinding

Schoor

Spanner

Trekbandverbinding

Niveau 2 

met kruisschoren

Niveau 3 

met kruisschoren

Niveau 1 

met kruisschoren
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Staanderverlengingsstuk

Bij hele hoge stellingen wordt een 
staanderverlengingsstuk gebruikt. De 
staanderverlengingsstukken worden 
aan de binnenkant van de staanders 
geschroefd die met elkaar verbonden 
moeten worden.

Etikethouder staander
Dient om informatieve 
verwisselbare etiketten in te 
voegen.

Belastingbord
Bord dat de technische gegevens van de installatie 
vermeld. Deze bevinden zich op zichtbare 
plaatsen aan beide uiteinden van de stellingen.

Keuringsvignet 
Om ervoor te zorgen dat de installatie in 
optimale conditie verkeerd en om de veiligheid 
op lange termijn te garanderen, is het verplicht 
jaarlijks een keuring magazijnstellingen uit te 
voeren. Aangeraden wordt dit te laten doen 
door de fabrikant van de stellingen. De service 
magazijnkeuringen van Mecalux certificeert de 
staat van de stellingen met een rapport en een 
keuringsvignet. Het keuringsvignet wordt op het 
belastingbord geplakt en vermeld de datum voor 
de volgende magazijnkeuring.

Plastic stellinglabel
Dient om permanente 
informatieve etiketten op te 
plakken.

Signalisatiemiddelen

Locatieborden
Rechthoekige borden die aan beide uiteinden 
van de stellingen worden geïnstalleerd. 
Hierop kunnen letters of nummers ter 
identificatie van de stellingen worden 
aangebracht. Afhankelijk van de gewenste 
gezichtshoek kunnen ze op drie manieren 
gemonteerd worden.

Keuringsvignet
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Hoogbouwmagazijn 
met smalle gangpaden 

Het is mogelijk magazijnen met 
hoogbouwstellingen, gescheiden 
door smalle gangpaden, te bouwen.
Het voornaamste voordeel is de 
benutting van de ruimte en de directe 
toegang tot elke gestapelde pallet.

Voor de afhandeling van de 
laadeenheden worden in dit soort 
magazijnen trilaterale/bilaterale 
"smalle gangpad" heftrucks of 
magazijnkranen gebruikt.
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Trilaterale "smalle gangpad" 
heftrucks

Trilaterale heftrucks zijn ontworpen 
om gebruikt te worden in smalle 
gangpaden met over het algemeen 
hoogbouwstellingen. Deze machines 
moeten binnen een gangpad over 
een rails worden geleid. 

Buiten de gangpaden zijn de 
bewegingen langzaam. Daarom 
concentreert het werk van deze 
heftrucks zich voornamelijk in de 
gangpaden en worden zij meestal 
ondersteund door andere meer 
conventionele machines die de pallets 
aan het uiteinde van de stellingen in- 
of uitslaan.

Er bestaan twee soorten trilaterale 
"smalle gangpad" heftrucks:

Man-down systeem (Klasse 300 B)
Dit systeem wordt gekenmerkt door 
het gebruik van een machine waarbij 
de bestuurderscabine stil staat terwijl 
de mast de goederen omhoog en 
omlaag verplaatst.

Om het manoeuvreren te 
vergemakkelijken zijn ze uitgerust met 
hulpelementen zoals hoogtekiezers 
en camera’s.

Man-up systeem (Klasse 300 A)
De bestuurder van de heftruck blijft 
in de cabine en gaat tegelijkertijd 
met de goederen omhoog en 
omlaag. Hierdoor wordt een grotere 
wendbaarheid verkregen en kan de 
magazijnmedewerker direct orders 
picken vanaf de pallets.

Dit systeem wordt ook wel "Combi" 
genoemd, daar het mogelijk is om de 
opslag van pallets te combineren met 
orderpicking vanaf de pallets. 

Vorktypes 
Het uitslaan van de goederen kan 
met twee soorten vorken worden 
gedaan: trilateraal en bilateraal.

Trilaterale vork
Met de trilaterale vork kunnen pallets 
in drie posities op de vloer neergezet 
of van de vloer opgetild worden: 
recht vooruit of aan de zijkanten.
Hiervoor is hij voorzien van een 
draaikop.

Bilaterale vork
Bilaterale vorken moeten pallets 
altijd in- en uitslaan vanaf een positie 
in de hoogte, ze kunnen de pallets 
niet direct van de grond optillen.
De installatie zal hoger zijn en de 
gangpaden smaller.

Trilaterale vork Bilaterale vork
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Besturingssystemen voor 
bilaterale/trilaterale "smalle 
gangpad" heftrucks

De trilaterale heftrucks moeten 
binnen de gangpaden over een rails 
worden geleid.

De geleiding van de machines kan 
gebeuren via bedrading in de vloer 
die een magnetisch veld creërt 
dat de verplaatsing begeleidt. Of 
kan mechanisch zijn waarbij de 
geleidingsrails aan beide zijden van 
het gangpad zijn geïnstalleerd en 
verankerd zijn in de vloer.

Elk model functionneert met een 
ander type geleidingsrails en een 
andere gangpadbreedte. Bij het 
bepalen van de gangpadbreedte 
moet rekening gehouden worden 
met de afstand tussen de twee 
geleidingsrails en tussen de 
opgeslagen pallets aan beide zijden 
van het gangpad.

Mechanische geleiding. Algemeen schema

Achterkant 
pallet

Achterkant 
ladder of juk

Gangpadbreedte tussen de 
opgeslagen pallets 

Gangpadbreedte tussen  
de twee geleidingsrails

Hoogbouwstelling

Mechanische geleiding. 
Afmetingen waarmee rekening 

moet worden gehouden
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Geleiding met UPN 100 profiel
De pallets steunen op profielen 
die op de grond of op liggers zijn 
aangebracht.

Inductiegeleiding
Bedrading in de vloer zorgt voor  
een magnetisch veld dat de machine 
geleidt.

Geleiding met LPN 50 profiel
De pallets steunen direct op de 
grond.

Geleiding met UPN 100 profiel  
dat een "eiland" vormt
De ruimte tussen twee gangpaden, 
vanaf de rails in het ene gangpad tot 
aan de rails in het andere gangpad, 
wordt vol met beton gestort zodat er 
een "eilandje" ontstaat waarop de 
stellingen worden geïnstalleerd.

Bij de ingang van de gangpaden met mechanische geleiding, 
worden positioneringsprofielen geïnstalleerd die ervoor zorgen 
dat de heftrucks gecentreerd blijven.

Mechanische geleiding
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Console met 
palletcentreerder

Console zonder 
palletcentreerder

Consoles 

Consoles

Wanneer het aantal afhandelingen 
hoog is, dan zullen er consoles voorop 
de stellingen geïnstalleerd moeten 
worden voor het tijdelijk plaatsen van 
de pallets.

Trilaterale heftrucks, speciaal 
ontworpen voor het werken in smalle 
gangpaden, slaan hier pallets in  
en uit.

plaatsen met minder speling worden 
neergezet.

Bij de mechanische besturing moeten 
er ook steunprofielen voor pallets 
voorop de stellingen geplaatst 
worden.

Andere meer traditionele heftrucks 
halen de pallets van de consoles.

Verschillende consoles zijn 
beschikbaar die aan alle 
klantbehoeften tegemoet komen. De 
consoles kunnen uitgerust worden 
met palletcentreerders waardoor de 
pallets nog nauwkeuriger geplaatst 
kunnen worden. Zo kunnen zij op 

Hoogbouwstelling



39

Transportmiddelen vooraan de stellingen

In hoogbouwstellingen kan het transport van de pallets 
vanaf de laad- en losdocks tot vooraan de stellingen 
geautomatiseerd worden. Hiervoor worden er rollenbanen, 
transportbanden of shuttles in bepaalde installaties geplaatst.
Deze zorgen ervoor dat de pallets van de los- en laaddocks 
vervoerd worden naar het begin van de stellingen.

Automatische trilaterale 
magazijnkranen

Dit is een perfecte oplossing om 
op eenvoudige wijze magazijnen 
met conventionele palletstellingen 
met een hoogte tot 15 meter te 
automatiseren.

De magazijnkraan verplaatst de pallet 
naar het begin van het gangpad en 
zet de pallets op een console of op 
een automatisch transportsysteem. 
Dit is mogelijk dankzij het roterende 
vorkhefgedeelte, waarmee pallets op 
drie manieren opgepikt of neergezet 
kunnen worden: recht vooruit, of aan 
de zijkanten.

Het systeem werkt volledig 
automatisch en het 
besturingssysteem optimaliseert 
alle bewegingen van het 
vorkhefgedeelte.
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Portaal- of topverbinding
Hoge stellingen worden in het 
algemeen met elkaar verbonden via 
een portaal- of topverbinding.

Deze portaal- of topverbindingen 
moeten zich op een hoger niveau 
bevinden dan de maximale 
hefhoogte van de heftrucks, 
inclusief mast en cabine.

Verticale doorsnede van een installatie met doorgang

Plattegrond van een installatie met doorgang

Detail van een 
portaal- of 
topverbinding

Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsdoorgangen
Om veiligheidsredenen kan het nodig 
zijn dat het magazijn beschikt over 
doorgangen via de stellingen die als 
nooduitgang fungeren.

Hoogbouwstelling
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Brandbeveiligingssysteem
Bij hoogbouwstellingen 
is het gebruikelijk om een 
brandbeveiligingssysteem in de 
stelling op te nemen.

Hierbij moeten er openingen tussen 
de stellingen en legbordniveaus 
aangebracht worden, voor 
de installatie van leidingen en 
sprinklers. 

Deze worden op dezelfde hoogte als 
de legborden geïnstalleerd.
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Warehouse Management Systeem Easy WMS
Het brein van de installatie

Easy WMS is een krachtige, veelzijdige en flexibele software dat 
een handmatig magazijn (met papieren orderverzameling of 
met radio-frequency identification (RFID)), een half-automatisch 
magazijn of een groot volledig geautomatiseerd entrepot, met 
dezelfde doeltreffendheid kan beheren.

Wordt gebruikt om de product- en documentenstroom 
te kanaliseren, van ontvangst tot verzending waardoor de 
traceerbaarheid gegarandeerd is.

Mecalux werkt samen met toonaangevende leveranciers die de kwaliteit, de betrouwbaarheid en het technische 
niveau van het Easy WMS waarborgen

Voordelen
> Real-time voorraadbeheer

> Minder logistieke kosten

> Grotere opslagcapaciteit

> Minder afhandelingstaken

> Foutloos

> Precieze high-speed order picking

> Geschikt voor nieuwe e-commerce behoeften

> Beheren omni-channel activiteiten

> ROI snel behaald (in 12-18 maanden)
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Onderling gekoppelde oplossingen voor uw bevoorradingsketen

Store Fulfillment
Synchroniseert de voorraden en de 
werkstromen om een optimaal voorraadbeheer 
tussen het centrale magazijn en het netwerk van 
fysieke winkels te garanderen.

Multi Carrier Verzendsoftware
Automatiseert het verpakken, etiketteren 
en verzenden van producten. Coördineert 
de directe communicatie tussen het magazijn 
en de verschillende transportbedrijven.

WMS voor e-commerce
Een efficiënte omnichannel logistiek. 
Optimaliseert de logistiek van online winkels 
ongeacht hun omvang, aantal dagelijkse 
bestellingen of opslagcapaciteit.

Marketplaces & Ecommerce  
Platforms Integration
Synchroniseert de voorraad in het magazijn met 
de online catalogus. Easy WMS maakt dagelijks 
automatisch contact met de belangrijkste 
digitale verkoop- en marktplaatsplatforms zoals 
Amazon, eBay of Prestashop.

Supply Chain Analytics Software
Analyseert de duizenden data die dagelijks 
in een magazijn worden gegenereerd 
waardoor de verantwoordelijken 
strategische beslissingen kunnen nemen, 
gebaseerd op het reële rendement van de 
verrichtingen. 

WMS voor Productie
Maakt de traceerbaarheid in de 
productieprocessen mogelijk. Garandeert 
een continue bevoorrading van 
grondstoffen aan de productielijnen.

Labour Management Systeem (LMS)
Maximaliseert de productiviteit 
van de verrichtingen. Meet op een 
objectieve manier het rendement van de 
magazijnmedewerkers om kansen voor 
verbeteringen voor het bedrijf te kunnen 
opsporen.

Slotting Software voor Magazijnen
Automatiseert het locatiebeheer van uw 
magazijn. BBepaalt de optimale locatie voor 
elke referentie (of SKU) op basis van een 
aantal door de logistieke verantwoordelijke 
vooraf vastgestelde regels en criteria.

WMS voor Logistieke  
Dienstverleners (3PL)
Beheert de facturering tussen een 3PL en zijn 
klanten. Een platform met exclusieve toegang 
biedt informatie over de voorraadstatus en 
over de manier waarop bestellingen kunnen 
worden geplaatst of gepersonaliseerde 
zendingen kunnen worden aangevraagd.

Easy WMS in de cloud

» Lagere initiële investering omdat er geen eigen servers nodig zijn.
» Implementatie sneller en eenvoudiger.
» Eenvoudiger, goedkopere technische ondersteuning en 

onderhoud. Totale veiligheid met Microsoft Azure.
» Altijd actuele software.
» Optimale beschikbaarheid om de continuïteit van uw bedrijf te 

garanderen. 
» Tarieven aangepast aan de behoeften van elk bedrijf.

Yard Management Systeem (YMS)
Houdt toezicht op de bewegingen van de 
voertuigen op het terrein van het magazijn 
of distributiecentrum. Optimaliseert 
de verrichtingen op de laadperrons om 
de doorstroming van de voertuigen te 
verbeteren en knelpunten bij inkomende  
en uitgaande goederen te voorkomen.
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