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SSG	boltleSS
Ställage	utan	skruvar,	representerar	det	ultimata	i	dagens	
hyllteknik.	Med	enkla	möjligheter	till	ombyggnad	ger	SSG	
boltless	System	dig	flexibilitet	och	smarta	detaljer.

BOLTLESS ställage utan skruvar
Kvalitet – säkerhet – service

Ställage utan skruvar, representerar det ultimata i dagens hyllteknik. Med enkla 
möjligheter till ombyggnad ger Boltless System dig fl exibilitet och smarta detaljer.

www.sarpsborgmetall.no
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Välja våra inredningslösningar

SSG Boltless hyllsystem tillfredsställer alla krav på funktionalitet, design och flexibilitet.
Stort utbud av modeller ger alla möjlighet att hitta sitt SSG Boltless hyllsystem.

Boltless hyllsystem tillfredsställer alla krav på funktionalitet, design och fl exibilitet.

Stort utbud av modeller ger alla möjlighet att hitta sitt Boltless hyllsystem.
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boltless	kreuzstrebe
Tekst på denne linjen?

SBS 150

SBS 250
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Verklig	multitalang	
SbS	150
• 150 kg hyllbelastning: t.ex. för verktyg, färger eller järnvaror.

• Hyllkanthöjd enbart 25 mm.

• Hyllbelastningen kan ökas till 200 kg med förstärkningsbalkar (tillbehör).

För	tungt	gods 

SbS	250
• 250 kg hyllbelastning: för dunkar, folierullar, kabelvindor m.m.

• Hyllbelastningen kan ökas till 300 kg med förstärkningsbalkar (tillbehör).

Förvaringssystemet	från	SSG
• Snabb och enkel montering, flexibla variationer är möjliga.

• Kan användas för enkel- eller dubbelsidig betjäning.

• Även lämplig för montering av hyllanläggningar med flera plan och för dubbelhyllor.

• Stor flexibilitet och enkla byten av tillbehör.

• Max hyllebelastning 150, 250 og 330 kg. 

SnaBB och enkel montering

Förvaringssystemet från Sarpsborg Metall
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SSG	boltless	System
Styvheten garanteras med hjälp av krysstag

•  Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 25 mm.

• Perfekt för uppställning mot vägg. Kan även ställas upp  

“rygg mot rygg” som dubbelhylla.

• Individuell anpassning till aktuella lokaler och lagermaterial  

med hjälp av tre hyllbredder.

• Lämplig för montering av hyllanläggningar med flera plan.

• Snabb montering tack vare enkel utplacering av hyllplanen.

• Enkelt att rikta hyllan med spännlås på krysstagen.

•  Prisvärd förstärkningsvariant.

•  Ökning av fältlasten möjlig genom extra djupreglar.

Säkerhet
Hylla med ett höjd-/djupförhållande som  
är större än 5:1 måste säkras så att den 
inte kan välta.

exempel:  
En hylla med ett djup på 300 mm och en 
höjd på 2 000 mm måste säkras med ett 
vägg-, fot- eller huvudfäste så att den inte 
kan välta.

De angivna bärlasterna gäller för jämnt 
fördelad belastning per hyllplan.

mått
grundhylla: Längd + 60 mm
Påbyggnadshylla: Längd + 6 mm
totalt ramdjup: Djup + 36 mm

Djup: 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
600 mm 

Höjd: 
2000 mm 
2500 mm 
3000 mm 

Bredd: 1000 / 1300 mm

antall krYSStag
2000mm = 1 krysstag
2500mm = 1 krysstag
3000mm = 2 krysstag

Boltless System
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SSG	boltless	System
Styvheten garanteras med hjälp av krysstag

•  Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 25 mm.

• Perfekt för uppställning mot vägg. Kan även ställas upp  

“rygg mot rygg” som dubbelhylla.

• Individuell anpassning till aktuella lokaler och lagermaterial  

med hjälp av tre hyllbredder.

• Lämplig för montering av hyllanläggningar med flera plan.

• Snabb montering tack vare enkel utplacering av hyllplanen.

• Enkelt att rikta hyllan med spännlås på krysstagen.

•  Prisvärd förstärkningsvariant.

•  Ökning av fältlasten möjlig genom extra djupreglar.

Säkerhet
Hylla med ett höjd-/djupförhållande som  
är större än 5:1 måste säkras så att den 
inte kan välta.

exempel:  
En hylla med ett djup på 300 mm och en 
höjd på 2 000 mm måste säkras med ett 
vägg-, fot- eller huvudfäste så att den inte 
kan välta.

De angivna bärlasterna gäller för jämnt 
fördelad belastning per hyllplan.

mått
grundhylla: Längd + 60 mm
Påbyggnadshylla: Längd + 6 mm
totalt ramdjup: Djup + 36 mm

Djup: 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
600 mm 

Höjd: 
2000 mm 
2500 mm 
3000 mm 

Bredd: 1000 / 1300 mm

antall krYSStag
2000mm = 1 krysstag
2500mm = 1 krysstag
3000mm = 2 krysstag
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FörStärkning med krYSSta  
Krysstagen spänns fast på hyllsidorna och ger stabilitet. 

Fördelar

• Enkelt att rikta hyllan med spännlås på krysstagen.

• Prisvärd förstärkningsvariant.

djuP  mm 300 400 500 600

höjd 
mm

max 
belast.

 pr. hylla

hyllor

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

hYllBredd 1.000 mm · max BelaStning150 kg

2000 1,3 t 5 310097 310232 310100 310235 310103 310238 310106 310241

2500 1,8 t 6 310142 310277 310145 310280 310148 310283 310151 310286

3000 1,6 t 7 310187 310322 310190 310325 310193 310327 310196 310331

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310360 310360 310362 310362 310364 310364 310366 310366

hYllBredd 1.000 mm · max BelaStning250 kg

2000 1,3 t 5 310394 310517 12940 12945 12950 12955 12960 12965

2500 1,8 t 6 310435 310559 310438 310562 310441 3310565 310444 310568

3000 1,6 t 7 310476 310601 310472 310604 310482 310607 310485 310610

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310637 310637 310639 310639 310641 310641 310643 310643

hYllBredd 1.300 mm · max BelaStning150 kg

2000 1,3 t 5 310112 310247 310115 310250 2310118 310253 310121 310256

2500 1,8 t 6 310157 310292 310160 310295 310163 310298 310166 310301

3000 1,6 t 7 310202 310337 310205 310340 310208 310343 310211 310346

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310370 310370 310372 310372 310374 310374 310376 310376

hYllBredd 1.300 mm · max BelaStning250 kg

2000 1,3 t 5 310409 310532 310412 310535 310414 310538 310417 310541

2500 1,8 t 6 310450 310574 310453 310577 310455 310580 310458 310583

3000 1,6 t 7 310491 310616 310494 310619 310496 310622 310499 310625

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310647 310647 310649 310649 310651 310651 310653 310653
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SSG	boltless	System
Styvheten garanteras med hjälp av längsgående reglar

• Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 25 mm.

• Åtkomst till lagervarorna från båda sidor.

• Individuell anpassning till aktuella lokaler och lagermaterial med 

hjälp av tre hyllbredder.

• Lämplig för montering av hyllanläggningar med flera plan.

• Snabb montering tack vare enkel utplacering av hyllplanen.

• Kortare förflyttningar tack vare åtkomst från båda sidor.

• Fältlasten kan ökas med hjälp av extra djupreglar.

Säkerhet
Hylla med ett höjd-/djupförhållande som 
är större än 5:1 måste säkras så att den 
inte kan välta.

exempel:  
En hylla med ett djup på 300 mm och en 
höjd på 2 000 mm måste säkras med ett 
vägg-, fot- eller huvudfäste så att den 
inte kan välta (se monteringstillbehör, 
sidan 21).

De angivna bärlasterna gäller för jämnt 
fördelad belastning per hyllplan.

mått
grundhylla: Längd + 60 mm
Påbyggnadshylla: Längd + 6 mm
totalt ramdjup: Djup + 36 mm

FörStärkningSPlan med  
längSgående reglar
upp till 2 000 mm = 2 par längsgående reglar
upp till 2 500 mm = 3 par längsgående reglar
upp till 3 000 mm = 3 par längsgående reglar

Djup: 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
600 mm

Höjd: 
2000 mm 
2500 mm 
3000 mm

Bredd: 1.000 / 1.300 mm

Boltless System
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SSG	boltless	System
Styvheten garanteras med hjälp av längsgående reglar

• Hyllplanen kan ställas in i höjdled i steg om 25 mm.

• Åtkomst till lagervarorna från båda sidor.

• Individuell anpassning till aktuella lokaler och lagermaterial med 

hjälp av tre hyllbredder.

• Lämplig för montering av hyllanläggningar med flera plan.

• Snabb montering tack vare enkel utplacering av hyllplanen.

• Kortare förflyttningar tack vare åtkomst från båda sidor.

• Fältlasten kan ökas med hjälp av extra djupreglar.

Säkerhet
Hylla med ett höjd-/djupförhållande som 
är större än 5:1 måste säkras så att den 
inte kan välta.

exempel:  
En hylla med ett djup på 300 mm och en 
höjd på 2 000 mm måste säkras med ett 
vägg-, fot- eller huvudfäste så att den 
inte kan välta (se monteringstillbehör, 
sidan 21).

De angivna bärlasterna gäller för jämnt 
fördelad belastning per hyllplan.

mått
grundhylla: Längd + 60 mm
Påbyggnadshylla: Längd + 6 mm
totalt ramdjup: Djup + 36 mm

FörStärkningSPlan med  
längSgående reglar
upp till 2 000 mm = 2 par längsgående reglar
upp till 2 500 mm = 3 par längsgående reglar
upp till 3 000 mm = 3 par längsgående reglar

Djup: 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
600 mm

Höjd: 
2000 mm 
2500 mm 
3000 mm

Bredd: 1.000 / 1.300 mm
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FörStärkning med längSgående reglar
Längsgående reglar monteras i T-profilramarnas hål och ger hög stabilitet. 

Fördelar

• Förstärkningsvariant för åtkomst från båda sidor.

• Lagervarorna kan skjutas igenom både enkel- och dubbelhyllor. 

djuP mm 300 400 500 600

höjd 
mm

max 
belast. 

 pr hylla

hyllor

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

hYllBredd 1000 mm · max BelaStning 150 kg

2000 1,3 t 5 310846 310981 310849 310984 310852 310987 310855 310990

2500 1,8 t 6 310891 311026 310894 311029 310897 311032 310900 311035

3000 1,6 t 7 310936 311071 310939 311074 310942 311077 310945 311080

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310360 310360 310362 310362 310364 310364 310366 310366

hYllBredd 1000 mm · max BelaStning 250 kg      

2000 1,3 t 5 311113 311239 311116 311242 311119 311245 311122 311248

2500 1,8 t 6 311155 311281 311158 311284 311161 311287 311164 311290

3000 1,6 t 7 311197 311323 311200 311326 311203 311329 311206 311332

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310637 310637 310639 310639 310641 310641 310643 310643

hYllBredd 1300 mm · max BelaStning 150 kg

2000 1,3 t 5 310861 310996 310864 310999 310867 311002 310870 311005

2500 1,8 t 6 310906 311041 310909 311044 310912 311047 310915 311050

3000 1,6 t 7 310951 311086 310954 311089 310957 311092 310960 311095

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310370 310370 310372 310372 310374 310374 310376 310376

hYllBredd 1300 mm · max BelaStning 250 kg

2000 1,3 t 5 311128 311254 311131 311257 311134 311260 311137 311263

2500 1,8 t 6 311170 311296 311173 311299 311176 311302 311179 311305

3000 1,6 t 7 311212 311338 311215 311341 311218 311344 311221 311347

extra hylla 
med 4 st hyllplanholdare 310647 310647 310649 310649 310651 310651 310653 310653
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duBBel BoltleSShYlla SäkraS med krYSStag
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Färdigpackade	hyllsystem 

Enkel montering utan verktyg

SSg Boltless hyllsystem som “shop in shop”-variant 
för fackhandeln

• Färdigmonterade T-profilstolpar.

• Inkl. 4 st hyllor / 150 kg.

• Finns i 400 mm djup.

• Hyllorna är justerbara i 25 mm steg.

• Maskinpackade i folie.

• Ingår krysstag.

• Galvaniserat.

• Enkel montering utan verktyg.

djuP mm 400

höjd 
mm

max 
belast. 

pr hylla

hyllor

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

2000 1,3 t 4 311515 311518

2 st ekstra hyllor  
med hyllplanshållare  

311512 311512

Boltless hyllsystem som “shop in shop”-variant för 
fackhandeln
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integrering av 
lager i Butik

• Galvaniserat.

• Enkel montering utan verktyg.
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diStanS
För dubbelhyllor

• För däck-/fälghyllor.

• För nödvändigt avstånd mellan två hyllor.

• Kan ställas in i djup- samt höjdled i steg 

om 25 mm.

• Kan monteras i T-profilram.

• Förzinkad.

vägghållare
För enkelhyllor

• För däck-/fälghyllor.

• För väggmontering av hyllorna.

• Kan ställas in i höjdled i steg om 25 mm. 

• Förzinkad.

Levereras utan väggfördymling.

egenskaper

• Åtkomst till däcken från båda sidor. 

• Planen kan ställas in i höjdled  

i steg om 25 mm.

• Tål upp till 150 kg per plan.

• Anläggningar i flera nivåer är möjliga.

• Förstärkning med traverser.

• Förzinkad. 

användning

•  Skonsam lagring av däck tack  

vare speciell traversprofil.

• Snabb montering tack vare  

enkel utplacering av planen.

•  Individuell anpassning till olika  

däckstorlekar och befintliga 

 lagerutrymmen.

• Tack vare fyra olika hyllbredder  

kan systemet användas för däck  

med 550–650 mm Ø.

Längd =  
Avstand T-Profil

art. nr. l mm
311587 175 – 325

art. nr. l mm
311588 175 – 325
311589 265 – 465

hjul-/Fälg och däckhYlla

Hjul-/fälg-	och	däckhylla
Optimal förvaring med enkel åtkomst

hjul-/däckhYlla

hYllBredd mm 900 1150

höjd 
mm

djup 
mm

dekk i  
höjden

grundhylla Påbyggnads- 
hylla

grundhylla Påbyggnads- 
hylla  

2000
400

3 311574 311578 311575 311579

2500 4 311576 311580 311577 311581
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monteringSSatSer 
För stående komponenter

• 2 djupvinklar inkl. 4 hyllplan.    

• 1 universalprofil med halkmotstånd.

avdelarrör

• Inkapslat för skonsam förvaring.

• Inkl. ändkapsling.

monteringSSatSer  
För hängande komponenter upp till 50 kg
• 2 djupvinklar inkl. 4 hyllplan.      

• 1 rundrör, hänganordning inkl. fäste för upphängning av mattor etc.

monteringSSatSer
För plåtkomponenter

• 2 djupvinklar inkl. 4 hyllplan.                

• 2 universalprofiler med halkskydd.

• För upp till 9 indelningsrör.

avdelarrör

• Inkapslat för skonsam förvaring.

• Inkl. ändkapsling.

StödBredd 1000 mm 

djuP mm 400 500 600 800 1000

311610 311611 311612 311613 311614

lengde mm 300 400 500

311615 311616 311617

hYllBredd 1000 mm

djuP mm 400 500 600 800 1000

311600 311601 311602 311603 311604

hYllBredd 1300 mm

djuP mm 400 500 600 800 1000

311605 311606 311607 311608 311609

hYllBredd 1000 mm

djuP mm 400 500 600 800 1000

311590 311591 311592 311593 311594

lengde mm 300 400 500

311615 311616 311617
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optimal lådform ökar 
bärkraften hos varje hyll-
plan med upp till 25 %.

extra förstärkning genom 
dubbelt material på kanterna.

 enkel montering  
i hyllplanshållaren.

maximal stabilitet tack vare 
styrning av lådprofilen till hörnen.

hög stabilitet tack vare 
tredubbel avfasning av 
materialet i djupled.

transportsäkring 
genom stapelnockar.

miljövänlig monteringsmetod: 
Genomträngande fogar istället 
för svetsning.

enkel anpassning av tillbehör 
som skiljeväggar eller skilje-
byglar tack vare hålsystem.

hål för enkel montering 
av skruvsystem.

25
 / 

40
 m

m

kanthöjder:

hylla 150 
25 mm med hyllplanslast 150 kg.

hylla 250 og 330 
40 mm med hyllplanslast 250 kg och 330 kg.

Bredd: 750 / 1000 / 1300 mm

Hyllor
Hög kvalitet och bärkraft med insticks- och skruvsystem

• Hyllplan med 25 mm kanthöjd, 150 kg hyllplanslast.

• Med lådprofil för optimal fördelning av bärkraften.

• Hyllplan med 40 mm kanthöjd, 250 kg hyllplanslast.

• Med lådprofil för optimal fördelning av bärkraften.

Djup: 300 / 400 / 500 / 600

hYlla SBS 150

Bredd mm 1000 1300

djup mm

300 311649 311659

400 311651 311661

500 311653 311663

600 311655 311665

hYlla SBS 250

Bredd mm 1000 1300

djup mm

300 311677 311689

400 311679 311691

500 311681 311693

600 311683 311695
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multiPluS t-ProFil
instickbar

• För montering av Multiplus T-profilramar.

•  Förzinkad (RAL 7035 ljusgrå och RAL 5010 blå på begäran).

• Ny, optimerad T-profil.

• Hög bärkraft tack vare optimerad lådform med liten radie.

• Maximal stabilitet genom flänsat steg med extra fog.

• Hålsystem med längdmarkeringar för enkel anslutning av systemkomponenterna.

•  Förzinkad (RAL 7035 ljusgrå och RAL 5010 blå på begäran).

multiPluS djuPregel
instickbar

• För montering av Multiplus T-profilramar.

• Enkel montering i T-profilen.

•  Förzinkad (RAL 7035 ljusgrå och RAL 5010 blå på begäran).

hög kvalitet och PreciSion i inStickSSYStem

SnaBB montering av hYllorna i några Få Steg

SSG	t-profilram
Kraftig stolpe med avrundade hörnen

Upptil H:2000 mm = 2 stagplattor i höjd
Upptil H:2500 mm = 3 stagplattor i höjd
Upptil H:3000 mm = 3 stagplattor i höjd

höjd mm 2000 2500 3000

311712 311718 311721

djuP mm 300 400 500 600

311732 311738 311741 311744

T-profilram

17
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PlaSthammare
För montering  
av hylldelar

• 40 mm huvud.

Täckplåt

T-Profil

Hyllplan Längsgående regel

Djupregel

Krysstag

Klämfot

Hyllplanshållare

FörStärkning inStickSSYStem

För förstärkning av instickssystemet krävs ett krysstag ELLER längsgående reglar.

överSikt över 
grundutruStning

täckPlåt
För t-profiler

•  Täckskiva.

•  Av plast, RAL 7035 ljusgrå.

enkel klämFot
För t-profiler

•  För säker uppställning  

av  instickshyllor.

• Förzinkad.

duBBel klämFot
För t-profiler

•  För säker uppställning av T-profilen 

i mitten för dubbelhyllor.

• Förzinkad.

tackplåt 311761 Plasthammare 311899

tillbehör	instickssystem		
Stort tillbehörsprogram som täcker de flesta behov för butik och industri

klämfot 311753

underlagsplatta 2 mm 311758

klämfot 311754

underlagsplatta 2 mm 311759

18
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längSgående regel

• För hyllor i instickssystem som kan betjänas från båda sidor.

• För förstärkning utan krysstag.

• Förzinkad eller RAL 7035 ljusgrå.

Antal:
upp till 2 000 mm = 2 par
upp till 2 500 mm = 3 par
upp till 3 000 mm = 3 par

hYllPlanShållare

•  För upphängning av hyllplan. 

• i insticksramar.

•  4 st krävs per hyllplan.

•  Extraförstärkta hyllplanshållare 

för 330-plan. 

• Förzinkad.

univerSalhållare
För trähyllor och 
gallerhyllor m.m.

•  För montering av trähyllor m.m. 

i insticksramar.

•  4 st krävs per hyllplan.

•  Upp till 200 kg bärkraft per plan.

• Förzinkad.

krYSStag
För grundhylla i 
instickssystem

•  Består av:  

2 diagonalstag,  

2 spännlås.

•  För förstärkning av   

grundhylla för enkelsidig 

betjäning i  instickssystem.

• Av rundstål.

• Förzinkad.

diagonalStag
För påbyggnadshylla i 
instickssystem

•  Består av:  

1 diagonalstag,  

1 spännlås.

•  För förstärkning av enkelsidiga  

instickssystem.

• Av rundstål.

• Förzinkad.

antal:  
H: 2000 mm = 1 krysstag 
H: 2500 mm = 1 krysstag  
H: 3000 mm = 2 krysstag  

SBS 150 
SBS 250

311894

SBS 330 311895

universalkrok 311896

Bredd mm

1000 311762

1300 311763

Bredd mm

1000 311764

1300 311765

150 hYlla

lengde mm 1000 1300

Förzinkad 311876 311880

ral 7035  
ljusgrå 311877 311881

250 og 330 hYlla

lengde mm 1000 1300

Förzinkad 311878 311882

ral 7035  
ljusgrå 311879 311883
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uPPhängningSkonSol För hörnlöSningar 
För instickssystem med längsgående reglar

•  Per hörnplan används 2 längsgående reglar och  

2 upphängningskonsoler.

• Kan användas på hyllplan med 25 mm kanthöjd.

• Upphängningskonsolens bärkraft: 100 kg.

• Förzinkad.

FörStärkningar

•  För ökad bärkraft med 50 kg per hyllplan.

•  Förhindrar att hyllplanen böjs.

• Montering i längsgående riktning, från 400 mm djup.

•  Enkelt att skjuta in i monterat tillstånd utan last.

• Förzinkad.

liSt 
För dubbelhyllor

•  Täcker spalten mellan planen för dubbelhyllor.

däcktraverSer
För skonsam förvaring av hjul, däck och fälgar

• Inkl. 2 plastpluggar.

• Förzinkad.

150 hYlle

längd mm höjd mm

1000
25

311890

1300 311892

250 og 330 hYlle

längd mm höjd mm

1000
40

311891

1300 311893

For hYllekrok

längd mm

1000 311785

1300 311789

For hYlleBjelke

längd mm

1000 311783

1300 311787

För hYllBalk

För hYllkrok

konsoll 150 311868

konsoll 250 311869

längd mm höjd mm

1000
50

311771

1300 311773

Säkringssprint för däckbalk 311943
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anSlutning För 
duBBelhYllor
För t-profiler

•  För säkra, stabila skruvförband för 

T-profiler på dubbelhyllor.

•  Kan användas från 3 000 mm höjd.

• Inkl. 2 sexkantsskruvar.

• Förzinkad.

ProFilklämma
För dubbelhyllor

•  För klämanslutning av 

 T-profiler för dubbelhyllor.

koPPlingSStYcke   
För 2 t-ProFiler
1-sidig

•  För påfyllning av hyllsystem.

•  För säkra, stabila skruvförband 

för T-profiler.

• Inkl. 4 plåtskruvar.

•  Montering i hålsystem på  

T-profil.

• Förzinkad.

koPPlingSStYcke 
För 4 t-ProFiler 
2-sidig

•  För påfyllning av dubbelhyllor. 

•  För säkra, stabila skruvförband för 

T-profil i mitten.

•  Inkl. 8 sexkantsskruvar.

•  2 förbindelser omsluter 4 T-profiler 

som ansluter till varandra. 

• Förzinkad.

golvankare
FBn 2 10/10

•  För fäste av hyllor  

i  instickssystem mot golvet.

•  Passar klämfötter  

i  instickssystem.

väggFäSte
Stabilt utförande

•  Nödvändigt som vältskydd för hyllplan med 

höjd-/djupförhållande över/lika med 5:1. 

•  Levereras utan skruv och dymling.

• Förzinkad.

PlåtSkruv 
4,8 x 13 mm

•  För anslutning av fotplattor för 

T-profiler i instickssystem.

väggFäSte
lätt utförande

•  Nödvändigt som vältskydd för hyllplan 

med höjd-/djupförhållande som är större 

än/lika med 5:1. 

•  Levereras utan skruv och dymling.

• Förzinkad.

anSlutningSPlåt
för krysstag

•  För montering av krysstag 

på  dubbelhyllor.
höjd 55 mm

anslutning 311897

Profilklämma 311900

anslutningsplåt 311766

höjd 200 mm enSidig

kopplingstycke 311946

höjd 200 mm tvåSidig

kopplingstycke 311944

väggfäste 311948

golvankare 311760 väggfäste 311949

Skruv 311755

21



22 www.ssg.eu

SidoStYcken av hel Plåt
För grund- och påbyggnadshyllor   

• Flexibelt tack vare 2 höjder som kan kombineras.

•  Inkl. skruvar/muttrar M6x8 för montering.

• Förzinkade, RAL 7035 ljusgrå.

BakStYcke av hel Plåt
För grund- och påbyggnadshyllor  

• Flexibelt tack vare 3 höjder som kan kombineras.

• Förstärkning av bakstycket med fog.

•  Inkl. klammer för fäste av bakstycke.

• Förzinkade, RAL 7035 ljusgrå.

SidoStYcke av hel Plåt
För utvändiga ramar 

• Plan anslutning med T-profilram.

• Snygg plåtsida för utvändiga ramar.

• Flexibelt tack vare 3 höjder som kan kombineras.

•  Vid användning av sidostycke av hel plåt måste  

T-profilramarna ha djupreglar.

•  Inkl. skruvar/muttrar M6x8 för montering.

• RAL 7035 ljusgrå och RAL 5010 blå.

Plan anslutning 
med T-profilram.

Bakveggklemmer

höjd mm
djuP mm

300 400 500 600

1050 311919 311921 311923 311925

1300 311931 311933 311935 311937

höjd mm
Bredd mm

750 1000 1300

500 311901 311902 311903

1000 311907 311908 311909

höjd mm
djuP mm

300 400 500 600

1000 311792 311794 311796 311798

1250 311802 311804 311806 311808

1300 311812 311814 311816 311818
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gallerSidor
För grund- och påbyggnadshyllor

• Nätmaskor 50 x 50 x 3 mm.

• Inkl. fästhakar.

• Blankförzinkade.

gallerBakStYcke
För grund- och påbyggnadshyllor

• Nätmaskor 50 x 50 x 3 mm.

• Inkl. fästhakar.

• Blankförzinkade.

dörrar

Idealiskt för montering av låsbara hyllsystem i kombination med 
sido- och bakstycken. Kan kombineras med tillbehör ur sortimentet 
för instickssystem, t.ex. skiljeplåtar, bokstöd.

Låsen kan fås i två olika utföranden:

en nyckel:
Alla dörrar kan låsas med en nyckel.

Separata nycklar: 
Varje dörr har en egen nyckel.

Dörrar som är 1000 mm höga kan kombineras  
med lådblock 36208-N.

• Enkel montering.

• Inkl. handtag med trepunktslås.

• Inkl. framstycken.

• RAL 7035 ljusgrå.

dörrar 2000 mm

Färg höjd mm Bredd mm en nyckel Separata
nycklar

ral 7035 
ljusgrå 2000 1000 311777 311778

dörrar 1000 mm

Färg höjd mm Bredd mm en nyckel Separata
nycklar

ral 7035 
ljusgrå 1000 1000 311775 311776

StällageBredd mm höjd 300 mm höjd 500 mm höjd 1000 mm höjd 1950 mm

1000 311852 311855 311858 311861

1300 311853 311856 311859 311862

StällagedjuP mm höjd 1950 mm

300 311863

400 311864

500 311865

600 311866

800 311867
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SockelliSter

• Inkl. 2 plastpluggar för fästning.

• Förzinkade, RAL 7035 ljusgrå.

liSter För löSt godS

• Förhindrar att lagervarorna faller ned.

• Inkl. 2 plastpluggar för fästning.

• Förzinkade, RAL 7035 ljusgrå.

StoPPliSter

• För montering på hyllplanshållare.

• Förhindrar att lagervarorna faller ned.

• Förzinkade, RAL 7035 ljusgrå.

150 kg / 25 mm kant

Bredd mm höjd mm

1000
90

311954

1300 311958

250-330 kg / 40 mm kant

Bredd mm höjd mm

1000
90

311956

1300 311960

Bredd mm höjd mm

1000
55

311964

1300 311966

Bredd mm höjd mm

1000
90

311976

1300 311977
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Skiljeväggar, inStickSSYStem

•  Indelning av hyllplanen för optimal 

förvaring av smådelar.

•  Monteras enkelt mellan två hyllplan  

tack vare Multiplus-hålsystemet.

• Förzinkade.

inStickSgaller

•  Indelning av hyllplanen för optimal 

förvaring av smådelar.

•  Enkel montering i Multiplus-hålsystemet.

•  Maskbredd 45 x 50 mm och 50 x 50 mm.

• Kan kombineras med skyddslist för löst gods.

• Förzinkad.

SkYddSliSt För löSt godS
För multiplus-hyllplan

•  Förhindrar att lagervarorna glider och faller ned.

• Enkel montering i Multiplus-hålsystemet.

• Kan kombineras med insticksgallret.

• Förzinkad.

För 150 hYlla / 25 mm kant

djuP mm höjd mm

300

140

312082

400 312083

500 312084

600 312085

För 150 hYlla / 25 mm kant

Bredd mm höjd mm

1000
80

312091

1300 312092

För 250-330 hYlla / 40 mm kant

Bredd mm höjd mm

1000
80

312094

1300 312095

För 150 hYlla / 25 mm kant

höjd mm
reoldjuP mm

400 500 600

200 312005 312021 312037

300 312009 312025 312041

400 312013 312029 312045

500 312017 312033 312049

H = lysåpning mellom Hyllor
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SkiljePlåtar

• För optimal indelning  

av löst gods.

• Höjd fram 100 mm,  

bak 200 mm.

• Förzinkad.

gallerkorg

• För hyllor med 1000 mm bredd och 500 mm djup.

• 35 kg bärkraft vid jämnt fördelad last.

• Maskstorlek 27 mm.

• Inkl. 4 universalhållare (art.nr 311896).

• Levereras utan avskiljande galler.

• Blankförzinkade.

avSkiljande galler
För gallerkorgar 

• Blankförzinkade.  

tråg För löSt godS

• För förvaring av smådelar och löst gods.

•  Tråg för löst gods placeras på hyllplanen.

•  Består av fram- och bakstycke samt 2 sidoplåtar (utan skiljeplåtar).

• Höjd fram 100 mm, bak 200 mm.

•  Användning av ytterligare skiljeplåtar för optimal.  

indelning av löst gods är möjlig.

• Minst en skiljeplåt krävs per tråg för löst gods.

• Förzinkad.

Botten med SkiljeBYglar

• Med variabelt hålsystem för montering av skiljebyglar.

•  Botten förzinkad, längsgående regel RAL 7035 ljusgrå,  

blankförzinkade skiljebyglar.

djuP mm

300 312101

400 312103

500 312105

600 312107

Bredd mm djuP mm höjd mm

950 500 240 312096

   

djuP mm Bredd mm

300

1000

312102

400 312104

500 312106

600 312108

djuP mm Bredd mm

lutande hyllplan med  
2 st hyllbalkar 500 1000 312098

avdelare förzinkad 312099

trådhylla förzinkad 312100
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uPPSamlingSkar

•  Kan ställas mellan T-profilramarna.

• Förzinkad.

gängStångShållare

• Kan fås för djupen 400, 600 och 800 mm.

•  För lagring av långt gods, t.ex. gängstänger,  

profiler, lister.

•  För fastskruvning på T-profilram.

•  Bestående av över- och underdel.

• RAL 7035 ljusgrå.

klädStånd
För hyllor i instickssystem

•  För hängande förvaring av arbets- och skyddskläder.

• Inkl. hållare och skruvar.

• Förstärkta klädstänger kan fås på begäran.

• Blankförzinkade.

Bredd mm djuP mm oPPSamlingS-liter

950 650 30 312112

låSStång För oljelager

•  1 låsstång, 2 hållarvinklar.

•  För säkring av vätskebehållare, t.ex. oljedunkar.

• För hyllfält med 1 000 bredd.

• RAL 7035 ljusgrå.

Bredd mm

1000 312113

djuP mm

400 312114

500 312115

600 312116

lengde mm max vekt

1000 45 312110

27



28 www.ssg.eu

utdragShYllor

•  Teleskopfunktion med kullager.

• För 500 mm djup (bottenmått 440 mm), kan dras ut till 88 %.

• 300 mm i helt utdraget läge.

• 70 kg bärkraft vid jämnt fördelad last.

• Förzinkade, RAL 7035 ljusgrå.

låda För hYlla
För hyllor i instickssystem

•  1 000 mm bred, passar för instickssystem.

• Teleskopfunktion, 100 % utdragbar låda.

• 70 kg bärkraft vid jämnt fördelad last.

•  Grepp med märkningsetikett och transparent folie.

•  Öppen låda (en hylla är lämplig som lock).

• Lådans innermått: 856 mm.

• RAL 7035 ljusgrå.

Set med 3 st lådor. En hylla är lämplig som lock.

märk! 
Hyllor med lådor måste alltid säkras så att de inte kan välta.

Ställagelåda

höjd mm Bredd mm djuP mm

100 1000 500 312118

Ställagelådor /Set

höjd mm Bredd mm djuP mm

300 1000 500 312119

avdelingSSet
För hylla med lådor

indelning för låda 312143

höjd 70 mm. Består av:
1 rom á 214 mm bredd
5 rom á 107 mm bredd
2 rom á 53 mm bredd

I varje rum är det 2 st mellanväggar.

Bredd mm djuP mm

1000 300 312121

1000 500 312123
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FärganPaSSad löSning 
i två Plan
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SSG	Försäljningsvillkor

offerter och priser
Om inget annat är skriftligt avtalat gäller offerterna i 30 dagar. 
Vid stora ändringar i råvarupriserna (över 10%), valutakurser 
(över 2%) eller andra förhållanden som säljaren inte rår över, 
kan säljaren annullera offerten

leveranstid
Lovad leveranstid hålles så långt det är möjligt. Försenad 
leverans ger inte köparen rätt till ersättning eller annullering 
utan att det är skriftligt accepterat av säljaren. Som lever-
anstid gäller utleveransdatum från fabrik eller lager, under 
förutsättning att inte annat överenskommits skriftligen. 

leveransvillkor
Fritt lager/fabrik exkl emballage samt pall. Leveransen sker 
enligt Sveriges Mekanförbunds bestämmelser NL01. Vi lev-
ererar till angiven leveransadress i gatuplanet. Eventuell kost-
nad för inbärning betalas av köparen.

Betalingsvillkor
30 dagar netto, efter sedvanlig kreditprövning, mervärdesskatt 
tillkommer på alla priser. Dröjsmålsränta debiteras med 1,5%/
månad. Vid order under 500 SEK förbehåller vi som säljare oss 
rätten att ta ut en hanteringskostnad på 50 SEK. 

emballage
Emballage debiteras köparen beroende på använd mängd, dvs 
pallkrage, EUR-pall, engångspall eller kartong.

orderbekräftelse
Varje order orderbekräftas av säljaren, det åligger köparen att 
kontrollera eventuella fel.

annullering av order och retur av varor
Inga returer godkännes utan kontakt med säljaren som tillhan-
dahåller ett returnummer samt blanketter som skall bifogas 
med varorna samt varorna tydligt märkas med. Köparen står 
för alla kostnader för returen, säljaren krediterar 75% av varu-
värdet på originalfakturan så snart varorna mottagits i original 
skick. Annullering av order eller retur av produkter som inte 
lagerhålles eller är kundanpassade godkännes ej.

hämtning
Köparen förpliktigar sig att hämta varorna på överenskommen 
dag. Om så inte sker, kan säljaren skicka varorna dagen efter 
och köparen får stå för kostnaden.

montering
Skall säljaren montera varorna hos köparen skall en skriftlig 
montageorder finnas som reglerar omfattning, ansvar och pris. 
Enligt LMB 90.

reklamation
Vid eventuella fraktskador skall det göras en anmärkning på 
fraktsedeln vid mottagandet av godset och anmälas direkt  
till transportbolaget. Skador som ej anmäls direkt kan ej  
ersättas. Eventuella reklamationer skall vara
tillhanda senast 7 dagar efter mottagen leverans.

garanti
Garantitiden är 2 år för samtliga produkter, vissa varor har 
5 års- eller livstidsgaranti. Garantin gäller mot uppvisande  
av faktura.

Säljarens ansvar
Säljarens ansvar är oavsett förhållande, begränsat till 
fakturavärdet på varan.

reserverar sig för
Eventuella tryckfel och för utgående varor. På grund av  
trycktekniska skäl är det svårt att helt återge färgnyanser 
på produkterna som kan skilja sig åt mot levererade 
produkter.

förbehåller sig rätten till konstruktions- och produkt-
förändringar/förbättringar, samt händelser som  ligger 
utom vårt bolags kontroll som: strejk, jordbävning, 
översvämningar, mm så kallad: Force majeure. 

Försäljningsvillkor

Sarpsborg Metall

Sarpsborg Metall

Sarpsborg Metall
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