
Raklapos állványok gerendáinak általános méretei, szelvények - hossz függvényében a teherbírások

1800 mm 2200 mm 2400 mm 2700 mm 3400 mm 3600 mm

Gyártási sorozat standard egyedi egyedi standard egyedi standard

80/40 mm zártszelvény 1800 kg 1550 kg 1350 kg 1200 kg 675 kg 475 kg

100/50 mm zártszelvény 3000 kg 2600 kg 2300 kg 2100 kg 1150 kg 900 kg

130/50 mm zártszelvény 4000 kg 3570 kg 3300 kg 3000 kg 2650 kg 2200 kg

90/50 mm CC szelvény 2000 kg  -  - 1700 kg  -  -

100/50 mm CC szelvény 3100 kg   -   - 2400 kg  -  -

110/50 mm CC szelvény 4000 kg  -  - 2850 kg 1300 kg 1100 kg

120/50 mm CC szelvény 5100 kg  -  - 3100 kg 2450 kg 2200 kg

130/50 mm CC szelvény 6200 kg  -  - 3500 kg 2890 kg 2600 kg

150/50 mm CC szelvény 7500 kg   -   - 4800 kg 4200 kg 4000 kg

90/50 mm BX szelvény 2000 kg  -  - 1700 kg  -  - 

100/50 mm BX szelvény 3100 kg  -  - 2400 kg  -  -

110/50 mm BX szelvény 4000 kg  -  - 2850 kg 1300 kg 1100 kg

120/50 mm BX szelvény 5100 kg  -  - 3100 kg 2450 kg 2200 kg

130/50 mm BX szelvény 6200 kg  -  - 3500 kg 2890 kg 2600 kg

140/50 mm BX szelvény 6800 kg  -  - 4100 kg 3450 kg 3200 kg

150/50 mm BX szelvény 7500 kg  -  - 4800 kg 4200 kg 4000 kg

I80/40 mm IPE szelvény 2600 kg 2400 kg 2250 kg 2100 kg 1400 kg 1000 kg

I100/50 mm IPE szelvény 4500 kg 3800 kg 3400 kg 3000 kg 2430 kg 2150 kg

I120/50 mm IPE szelvény 7400 kg 5720 kg 4950 kg 4300 kg 3860 kg 3450 kg

A gerendatörzsekre vonatkozó terhelhetőségi adatok tájékoztató jellegűek - gyártónként eltérő lehet az anyagvastagság függvényében ( s = 1,5 mm ).

Gerenda törzs hossz

Gerenda szelvény A gerendák jelzett terhelési adatai gerendaszintre értendőek, egyenletesen megoszló terheléssel.


