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Biztonság a raktárban
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01. A sérült állványelemek nagymértékű kockázatot jelen- 
tenek 
02.  A  szakszerű  ellenőrzés  elmulasztása  az  állványok 
összedőléséhez vezethet 
03. Az állványokat magasságuktól függetlenül rendszere- 
sen ellenőrizni kell 
04. Az ellenőrzést dokumentálni szükséges 
05. Képzett és tapasztalt ellenőrökre van szükség 
06. Az  MSZ  EN  15635  szabvány  rögzíti  az  ellenőrzés 
folyamatát 

 

 

 

Tudják biztonságban raktárukat 

Ezt mi biztosítjuk Önöknek a részletek időbeni jelzésével 
 

Balesetek előfordulhatnak bármely 
raktárban, de az állványok rendszeres 
felülvizsgálatával csökkenthetjük en- 
nek kockázatát. 
A Logistor ellenőrei  teljes körű és költ 
séghatékony megoldást nyújtanak 
Önöknek, hogy raktáruk, üzemük 
megfelelő biztonságban lehessen. 
Egy év leforgása alatt történnek kisebb 
változások, valamint az áruk 
folyamatos mozgatása, a mindennapi 
használat okozta ütések és sérülések 
is mind hatással vannak az állványok 
statikai biztonságára, teherbírására. 

A sérült állvány elemek következmé- 
nyeként előfordulhatnak balesetek a 
raktárban vagy az üzemben, amelyek 
anyagi veszteséggel,  vagy akár sze- 
mélyi sérüléssel is járhatnak. 
Fontos tehát időben felfedezni a sérül- 
éseket a későbbi többletköltségek elk- 
erülése érdekében. 
Ehhez alapvető fontosságú az 
ellenőrök tapasztalata és felkészült- 
sége. 
A Logistor munkatársainak több 
évtizedes tapasztalatuk van az állvá- 
nyok ellenőrzésében, ezzel biztosítva, 

hogy az Önök csarnoka megfelelő biz- 
tonságban legyen. 
Minden állvány felülvizsgálatról 
részletes jegyzőkönyvet készítenek, 
megjelölve azokat a területeket, ame- 
lyek azonnali javításra szorulnak, de 
jelzik továbbá azt is mire kell majd fi- 
gyelmet fordítani a jövendőben. 
Az ellenőrzés vizuálisan történik, az 
áruk kirakodása nem szükséges hozzá.
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A         A 

Logistor  állvány 
felülvizsgálat előnyei: 

 

▪ Szakemberek által végzett teljes 
ellenőrzés                                                                                                          B 

 

▪ Tapasztalt ellenőrök                                                                                    
A

 

▪ Nem szükséges megszakítani a 
munkafolyamatokat 

 

▪ Részletes jegyzőkönyv készül az 
állvány felülvizsgálatról 

 

▪ Elkerülhetőek az anyagi és 
személyi veszteségek 

A 
▪ Az állványok hosszabb 

élettartama                                                                                                         C 
 

▪ A kockázatok gyors 
felfedezésével csökkenthetik a 
jövendőbeli javításokból adódó                                                                  A 

költségeket 
 

 

 

 

 

 

Vizsgálatot tanúsító jegyzőkönyv 

Önök minden állvány felülvizsgálatról 
kapnak egy jegyzőkönyvet, melyben 
leírjuk az állványok, polcok állapotát 
és a szükséges teendőket. 

 

A. Deformáció A gerendák és oszlopok kisebb meghajlása potenciális veszélyt jelenthet. 
Azok a gerendák vagy oszlopok, amelyen sérülések vannak azonnali cserére szorulnak. 
B. Behajlás Az állványrendszerek maximális behajlása nem haladhatja meg a szabvány- 
ban meghatározott értékeket. 
C. A terhelés és ennek elhelyezkedése  A terhelés nem haladhatja meg a maximálisan 
megengedett határértéket és a rakatokat nem szabad rosszul elhelyezni.

Terhelési táblázatok 
Minden állványhoz biztosítunk egy 
terhelési táblázatot, amely jelzi az 
állványzat maximális terhelhetőségét. 

 

Kötelező éves állvány felülvizsgálat 

Ne aggódjanak, ha elfelejtették az 
ellenőrzés napját! Mi ezt regisztráljuk 
rendszerünkben, ezzel segítve Önt 
emlékezni az éves állvány felülvizs- 
gálatok időpontjára. 
Természetesen az ellenőrzések között 
is készséggel állunk rendelkezésre. 

 

 

 

Képezzék ki kollégáikat 

Meghatározott   díj   ellenében   bizto- 
sítani  tudunk  munkatársaiknak  ok- 
tatást,  hogy  ők  is segíteni  tudjanak 
biztonságban  tartani  üzemüket,  rak- 
tárukat. 
Ezzel Önök biztosítani tudják, kol- 
légáik mire figyeljenek, és hogyan 
cselekedjenek. 
Az éves felülvizsgálatokkal párhuza- 
mosan ez nagymértékben növeli a 
biztonságot. 
Ellenőrzéseinket az MSZ EN 15635 
szabvány szerint végezzük. 

 

 

 

Tudják raktárukat biztonságban. 
 

Engedjék meg, hogy felfedezzük, az 
első jeleket még mielőtt túl késő lenne. 
 

AZ MSZ EN 15635 európai standard 
üzembiztonsági rendelkezési szerint a 
helyhez kötött acél tároló rendszerek 
esetén, mint például a polcok és áll- 
ványrendszerek az évenkénti felülvizs- 
gálat kötelező. 
 

 

 

 


