
ΕΙΣΟΔΟΣ

Προεξοχή πλάκας 9/16” (1,4cm)
πέρα του Πλαισίου ΔαπέδουΌρια Πλαισίου Δαπέδου

Υποστηρίγματα Γωνίας

Μπουλόνι

Συναρμολογημένο
Πλαίσιο Δαπέδου Αποθήκης

- Θέσεις Μπουλονιών
- Ισομερή διαστήματα κατά μήκος

του Πλαισίου Δαπέδου 

Τρυπάνι μπετόν

Εργαλέια

Οδηγίες

Βίδες
Μπουλόνια 
Clip στηριξης (11)
Υποστήριγμα Γωνίας (4)

Περιγραφή    Ποσ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αυτό το σετ περιέχει τέσσερα υποστηρίγματα ενίσχυσης για να αγκιστρώσετε
τις γωνίες του Πλαισίου Δαπέδου.
Αν το κτίριο σας περιλαμβάνει υποστηρίγματα ενίσχυσης (κάποια μοντέλα έχουν)
παραβλέψτε αυτά που περιλαμβάνονται μαζί με το κτίριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε να τρυπάτε το μπετόν με το ηλεκτρικό τρυπάνι,
για να τοποθετήσετε τα Clips στήριξης υπολογίστε:
1. Αν το κτίριο σας διαθέτει Συνδέσμους Πλαισίου Δαπέδου.
   Α.Συναρμολογίστε και τοποθετήστε το Πλαίσιο Δαπέδου.
   β. Σημειώστε κ τρυπίστε όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Συνιστάται ένα Σετ Αγκύρωσης για τα περισσότερα κτίρια. Τα άγκιστρα χρησιμο-
ποιούνται σε κάθε γωνία σε ισομερή τμήματα κατά μήκος της περιμέτρου του 
Πλαισίου Δαπέδου.

Αυτή το συγκεκριμένο σετ Αγκύρωσης συνοδεύεται με πλήρες σετ 
τρυπανιών τοιχοποιίας, συνδετήρων και είναι εύκολο να ακολουθή-
σετε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Για τη σωστή εγκατάσταση,
είναι σημαντικό το γεγονός ότι το συνολικό μέγεθος του αίθριο / πλάκα έχει περίπου
9/16 "(1,4cm) διάκενο μεταξύ πλαισίου και της ακμής του μπετόν γύρω-γύρω σε
ολόκληρη την περίμετρο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σιγουρευτείτε ότι το Πλαίσιο Δαπέδου είναι επίπεδο και
τετραγωνισμένο πριν προχωρήσετε με την αγκύρωση του.

ΑΓΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΜΠΕΤΟΝ ΑΙΘΡΙΟΥ Ή ΠΛΑΚΕΣ

●
Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος γύρω σας όταν
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό δράπανο
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, γάντια εργασίας και μακριά 
μανίκια κατά τη χρήση του ηλεκτρικού δραπάνου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Διαβάστε τις οδηγίες και μελετήστε τις εικόνες προσεκτικά.
Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες για να στηρίξετε σταθερά
την αποθήκη σας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Ελέγξτε τα περιεχόμενα του χαρτοκιβωτίου και τα εξαρτήματα
Προσδιορίστε τα μέρη με εκείνα που φαίνονται στις εικόνες.
Αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τα μέρη βλέποντας τα.

Κατσαβίδι Σταυρού
Τρυπάνι Τοιχοποιίας (παρέχεται)

Γάντια εργασίας & Μακριά μανίκια

3/8” Γαλλικό Κλειδί

Μετροταινία 1/4” (6,4mm) Μύτη Δραπάνου
Σφυρί 1/8” (3,2mm) Μύτη Δραπάνου
Γυαλία Προστασίας
Ηλεκτρικό Δράπανο
Γωνιά Μαραγκών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το σετ αγκύρωσης προορίζεται για χρήση σε όλα τα κτίρια
αποθήκευσης Arrow.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ



Περιμετρικά

Τρυπήστε 1/8 (3,2mm) δίαμετρος τρύπας 

Προεξοχή Μπετόν/Βεράντα

Πλαίσιο Δαπέδου

Μπουλόνι Αγκύρωσης

Υποστήριγμα Γωνίας

Όλα τα Άλλα Μεγέθη Αναφ.

Μέγεθος Αναφ. 25/32” (2,0cm)

Πλευρά Πάνελ Τοίχου

Πλαίσιο
          Δαπέδου

Πλαίσιο Δαπέδου

Τρυπήστε 1/8”
 (3,2mm)

διάμετρο τρύπας

Συνδετήρας Στήριξης

ΣΧΕΔΙΟ 1

Μπουλόνι Αγκύρωσης

Συνδετήρας Στήριξης

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

Μπουλόνι Αγκύρωσης

Τρυπήστε 1/8” (3,2mm)
διάμετρο τρύπας

Μπροστινό Πλαίσιο Δαπέδου
με ράμπα

Για ανταλλακτικά ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το δικό σας Κιτ 
αγκύρωσης συμπεριλάβετε τον αριθμό μοντέλου του Κιτ σας και επικοινωνήστε:
Arrow Group Industries, Inc.
Customer Service Department
Route 50 East
Breese, Illinois 62230
1-800-851-10851-800-851-1085

Εγκατάσταση αγκύρωσης μπροστινού
πλαισίου
1. Τρυπήστε με το ηλεκτρικό δράπανο τρύπα διαμέτρου
1/4 "(6,4mm) στο κέντρο του μπροστινού πλαισίου
δαπέδου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Πάρτε το τρυπάνι
μπετού που σας παρέχουμε και συνεχίστε το τρύπημα
σε βάθος 2 "(5,1 cm).σε βάθος 2 "(5,1 cm).
2. Αγκυρώστε το πλαίσιο στο μπετόν με ένα μπουλόνι
αγκύρωσης με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο 
Βήμα 1.

BHMA 3

Εγκατάσταση Συνδετήρων Στήριξης
 1. Τοποθετήστε τους συνδετήρες στο Πλαίσιο Δαπέδου
(ανά πλευρά του πλαισίου) σε ίσα διαστήματα και προσα-
ρμόστε τις βίδες μέσα από τις υπάρχουσες τρύπες ή
τρυπήστε με το δράπανο τρύπες διαμέτρου 1/8 "(3,2mm).
Βλέπε Εικόνα 1,2 ή 3.
2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν πρόκει2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν πρόκειται να αγκυρωθούν και άλλα
Πλαίσια Δαπέδου (Σχήμα 2), πρέπει να λυγίσετε τους
Συνδετήρες Στήριξης “ΠΑΝΩ” πριν συνδέσετε το πλαίσιο
δαπέδου. (Σχήμα 3) είναι για τα κτίρια 12'x10 ' 
(3,7m x 3,0m) έως 14'x31' (4,3m x 9,4m) με καναλωτό  
Πλαίσίο Δαπέδου. Μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα κιτ.
3. Τρυπήστε το μπετόν και στερεώστε τους συνδετήρες
με με τον ίδιο τρόπο όπως στο Σχήμα 1.

BHMA 2

Τοποθέτηση Υποστηρίγματος Γωνίας 
 1. Τοποθετήστε τα Υποστηρίγματα στις γωνίες του
Πλαισίου Δαπέδου με τις διπλωμένες άκρες προς τα 
“ΠΑΝΩ”
2. Συνδέστε τα Υποστηρίγματα ευθυγραμμίζοντας τις
τρύπες ή τρυπήστε με το ηλεκτρικό δράπανο 1/8” (3,2mm)
3. Μέσω της τρύ3. Μέσω της τρύπας στο κέντρο του Υποστηρίγματος,
τρυπήστε το μπετόν με το ηλεκτρικό δράπανο , 
ανοίγοντας τρύπα διαμέτρου 1/4” (6,4mm) χρησιμοποιό-
ντας το τρυπάνι μπετού που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι τρύπες που έχουν γίνει στο μπετόν θα
πρέπει να είναι σε ορθή γωνία ως προς την επιφάνεια και
βάθος 2 "(5,1 cm). Χρησιμβάθος 2 "(5,1 cm). Χρησιμοποιείστε τα τρυπάνια που 
εσωκλείωνται. Οι τρύπες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες
σε διάμετρο από 1/32” (0,1cm), διαφορετικά τα μπουλόνια
αγκύρωσης δεν θα στερεωθούν
4. Τοποθετήστε το μπουλόνι αγκύρωσης στην τρύπα και
χτυπήστε την κεφαλή με το σφυρί ώστε να μπει στη θέση
του. Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί. 

BHMA 1


