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C-reoler – Mobile og faste 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 

Generell informasjon 

Mobile og faste reoler for bruk ved lagring. Reolene tilpasses til aktuelt lagringsbehov 

og til rommets størrelse i areal og høyde under tak. Reolene ruller på stålhjul på 

aluminium skinner. Skinnene er festet til gulv med bolter eller ligger løse koblet 

sammen ovenpå gulvet. Ved skinner nedstøpt i gulvet brukes stål skinner. Mobilt arkiv 

leveres med rattdrift som standard. 

Hylle bredd: 800 og 1000mm 

Dybde: 300, 340, 400 og 500mm 

Anleggshøyde: 1650, 2060, 2335 og 2700mm  

Anleggshøyde faste reoler: 1906 og 2176mm 

 

Reolens hovedkomponenter 

Skinner, vogner, stiger, rygg, dekorfronter, tak, x-stag, hyller og ratt. 

 

Materialer 

Skinner er ekstrudert i aluminium. Nedstøpte skinner er produsert av kald formet stål. 

Ratt er støpt i PA6 plast. 

Alle øvrige komponenter produsert i stål. 

 

Overflater 

Skinner i aluminium er natureloksert. Skinner i stål ubehandlet. Øvrige komponenter 

pulver lakkert med mix pulver som består av en blanding av epoxy og polyester. 

 

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 

Når skapene er monterte, er de stort sett vedlikeholdsfrie, men følgende bør etterses: 

 

Ukentlig kontroll 

Rengjør skinner og gulv slik at det ikke ligger ting på skinnens rullebane og på gulvet 

som hindrer forflytningen. Det er viktig at det ikke fore finnes ting i spor for styrehjul 

da dette kan medføre at vognene blir vanskelige og forflytte. Sporet bør støvsuges. 

Kontroller at arkivdetaljer ikke stikker ut over hyllens dybde da dette gjør at vognene 

er tyngre å bevege da vognene får en skjev forflytning. 
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C-reoler – Mobile og faste 
Årlig kontroll/service 

a) Kontroller at alle x-stag er strammet og at muttere for stramming er godt 

tiltrukket. Mutterne skal tiltrekkes kontra. 

b) Avmonter dekorfront og kontroller kjede. Kjede må strammes dersom dette er 

nødvendig. 

c) Smør alle bevegelige deler. 

d) Kontroller gulv plater at disse ligger kompakt mot hverandre og ikke har 

forflyttet seg i lengderetning. Juster alle støtteskruer mot undergulv slik at det 

ikke er svikt i gulvet. 

e) Rengjør eller skrap av belegg som måtte ha lagt seg på hjul eller skinner. 

f) Bytt alle deler på anlegget som eventuelt måtte være ødelagt eller mangler. 

 

Tillegg til årlig kontroll/service – anlegg med elektrisk drift 

a) Kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal. 

b) At alle forprogrammerte innstillinger er operative. 

c) Kontroller kjede og motorfeste på vogn. 

 

Rengjøring: 

Rengjøres med vanlige såpe/rengjøringsmidler og varmt/lunkent vann. 

Det må ikke brukes etsende eller sterke kjemiske stoffer. 

 

3. MILJØPÅVIRKNING 

 

Miljømerking 

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet. 

 

4. HMS REFERANSER 

 

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller 

allergifremkallende stoffer og utgjør ingen helserisiko verken ved montering eller ved 

normal bruk. 
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5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431 

 

Avfallstype:     Pulverlakkert stål 

Avfallshåndtering:   Resirkulering, forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse:   Mekanisk produksjon og emballering 

Kode for avfallsbehandling: 1149 – Komplekst jern 

 

Øvrige opplysninger:  Produktet er resirkulerbart 

     SONO GROUP AS (Org.nr 989263900) er tilsluttet 

     RENAS og Grønt Ansvar 

 

6. TEKNISK SERVICE 

 

Produsent/importør:  SONO Group AB 

Telefon:     +47 469 49 455 

E-post:     Roger.Larsson@sono.no 

WWW:    sono-group.com 

 

Garantitid:    5 år for produksjonsfeil. Se salgsbetingelser.  

 

 

http://www.sono-group.com/

