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BIFAB 
Universalgavel för hyllställ 

Monteringsanvisning 

www.bifab.se 
Tel: 0581-62 81 60 



1. Montera fötterna på stolparna. 
 
Foten skruvas i de två nedersta hålen på stolpens framsida med 2 
st skruv RTK 4,8x6,5. 

2. Montera sedan ihop stolparna med 2 st gavelstag till en färdig 
gavel. För att underlätta montaget är det lämpligt att montera 
dessa liggande på en arbetsbänk eller ett bord. 

Varje gavelstag monteras i 
stolparna med 4 st skruv 
RTK 4,8x6,5 - 2 st skruv i 
varje stolpe. 
 
 
Montera det nedre gavelsta-
get i hål nr 4 och 5 från stol-
pens nederkant. 
 

Gavelstaget placeras mot stolpens stödkant. 
 
 
Om gaveln ska vara sluten monteras gavelplåten på samma sätt 
som gavelstagen, men med 3 skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 
2100 mm och med 4 skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2500 mm. 

 
Montera det övre 
gavelstaget i hål 
nr 4 och 5 från 
stolpens över-
kant. 

Vid montering av 
dubbelställ skruvas  
fötterna i de bakre 
stolparna istället från 
stolpens insida med 
1 skruv så att 1 skruv 
från vardera hållet 
går in i stolparna. 
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3. Skruva fast två stycken ryggstag till 
ett kryss i de två gavlarnas bakstolpar 
med 4 st skruv 4,8x13. 
 
Ryggkryss placeras i varannan sektion. 
Exempel: 

Ryggstagning 3 sektioner 

Om ryggen ska vara sluten monteras ryggplåt istället för ryggkryss.  
Ryggplåten monteras i stolparna med skruv 4,8x13. 
3 st skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2100 mm. 
4 st skruv i varje stolpe vid gavelhöjd 2500 mm. 
 
Vid montering av dubbelställ skruvas stolparna ihop så att skruven går 
igenom bakre stolpen + ryggstaget eller ryggplåten + bakre stolpen på 
den bakre sektionen. 

Ryggstagning 6 sektioner osv 

Stolparna i BifAB-s universalgavel har två olika modeller av hål för  
3 olika modeller av hyllhakar. Tack vare detta kan ett flertal olika  
modeller av hyllor användas. 

Hyllorna monteras genom att först placera hyllkrokarna (4 st per hylla) i 
stolparnas hål och därefter placera hyllan och trycka ner den så att den 
hakar i hyllkrokarna. 

Exempel: 
Infästning av hylla med U-hake             Infästning av hylla med H-hake 

S90-hake placeras i 
de vertikala hålen 
på stolparna 

H-hake och U-hake placeras i 
de horistontella hålen 
på stolparna 



BELASTNINGAR: 
 
Max utbredd last per sektion: 1500 kg 
 
Exempel på maxlaster per hylla, avser nya hyllor: 
1000x300 mm: 200 kg utbredd last 
1000x400 mm: 150 kg utbredd last 
1000x500 mm: 150 kg utbredd last 
1000x600 mm: 200 kg utbredd last 
 
 
KONTROLL AV HYLLSTÄLL 
 
För att undvika olyckor vid hantering i och vid hyllställ är det viktigt att 
göra regelbundna kontroller av ställen. De som använder ställen,  
arbetsledning, skyddsombud m fl, bör medverka till att följande  
kontroller blir utförda (se SS 2241): 
 
Monteringskontroll: Innan hyllstället tas i bruk ska monteringen  
kontrolleras. Vid kontrollen säkerställs att stället är monterat enligt de  
anvisningar som anges i denna monteringsanvisning. 
 
Fortlöpande kontroll: Hyllstället ska fortlöpande kontrolleras vad gäller  
hyllhakar, stagningar, påkörningsskador och annat som kan påverka ställets 
hållfasthet. 
 
Periodisk kontroll: Minst var 12-e månad bör hyllstället kontrolleras så att 
det fortfarande överensstämmer med denna anvisning. 
 
Vid reparation av hyllställ ska bärande delar som skadats bytas ut. Annan 
utrustning kan repareras. 

www.bifab.se 
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