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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGAŁU PALETOWEGO 
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A. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
 

Regał opisany w niniejszej instrukcji obsługi przeznaczony jest do wielopoziomowego składowania palet. Należy 
przede wszystkim unikać przeciążeń na skutek składowania zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia 
regału. Maksymalny dopuszczalny udźwig podany jest na tabliczkach znamionowych producenta umieszczonych  
na rzędach regałów. 
 
Obowiązki użytkownika: W rozumieniu instrukcji obsługi użytkownikiem regału jest dowolna osoba fizyczna lub 
prawna, która użytkuje regał samodzielnie, lub na zlecenie której regał jest użytkowany. Użytkownik musi podjąć 
odpowiednie środki celem zapewnienia, by regał użytkowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego 
oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z użytkowaniem 
regału. Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed 
przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z niniejszą 
instrukcją obsługi i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi wygasa zobowiązanie 
gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji 
przez użytkownika lub osoby trzecie bez zgody producenta. 
 
Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego, które rozszerza lub zmienia zakres funkcji 
regału, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę 
odnośnych władz lokalnych. Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak 
zgody producenta. 
 
Dostarczony przez firmę CIECIERA BTC regał rzędowy wolno stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Decydujące 
są tu dane zawarte w opisie dostarczanego systemu przez firmę CIECIERA BTC. Jeżeli montaż regału nie jest objęty 
zakresem dostawy, wówczas regał należy fachowo zmontować zgodnie z przepisami i instrukcją montażu. Regały 
rzędowe przeznaczone są do składowania towarów. Regał służy do odkładania i pobierania palet, do których jest 
przystosowany. Załadunek odbywa się za pomocą odpowiednich urządzeń do transportu (np. wózków wysokiego 
składowania, wózków czołowych lub wózków trójstronnych). Nośność wózka podana jest na tabliczce nośności 
zamontowanej na regale. 
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B. IDENTYFIKACJA ELEMNTÓW SKŁADOWYCH  I AKCESORIÓW 
 
 

 
 

1. Słup 
2. Krótki stężenie diagonalne (skośne) 
3. Długie stężenie diagonalne (skośne) 
4. Stężenie horyzontalne (poziome) 
5. Łącznik rzędów regałowych 
6. Trawers 
7. Osłona słupa 
8. Osłona ramy 
9. Zabezpieczenie przed zbyt głębokim składowaniem 
10. Wspornik pod paletę na głębokości regału 
11. Panel półkowy 
12. Poprzeczka 70x70 pod między wspornikami pod paletę 
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C. OBJAŚNIENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ 
 

• Na zewnętrznych ramach regału zamontowane są tabliczki znamionowe.  

• Tabliczki znamionowe podają maksymalne obciążenie regału.  

• Wartości tych nie wolno przekraczać. 
 

 

 
 
 
 
 Logo/nazwa producenta 
 Typ regałów – rodzaj systemu, wysokość (H) i głębokość ramy bocznej 
 Rodzaj, profil i długość trawersu 
 Maksymalne obciążenie kolumny*  
  Obciążenie pary trawersów* 
 Górna krawędź 1. poziomu trawersu (h1),  
 Odległość pomiędzy górnymi krawędziami kolejnych poziomów trawersów (h2, h3) 
 Obowiązki użytkownika  
 Data najbliższego przeglądu dostawcy systemu / producenta 
 Dane dostawcy 
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* Definicja pojęć związanych z obciążeniem: 
 

 
 

 
Obciążenie poziomu = obciążenie jednej pary trawersów 

 
Obciążenie kolumny = obciążenie ramy regału 

 
 

D. OBSŁUGA REGAŁU PALETOWEGO 
 

Wymagania dotyczące personelu obsługującego: Do obsługi regału uprawnieni są wyłącznie odpowiednio 
wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy. Wszyscy operatorzy wózków podnośnikowych muszą posiadać 
przepisowe kwalifikacje do prowadzenia wózków widłowych i działać na wyraźne zlecenie użytkownika. Regularną 
kontrolę regału, stosowanych wózków jezdniowych, pomocy załadunkowych i palet oraz innych elementów 
systemu przeprowadza użytkownik zgodnie z normą PN-EN 15635 „Stalowe systemy składowania. Zastosowanie i 
utrzymanie urządzeń do składowania“. 
 
Wymagania dotyczące elementów systemu regałowego: W celu bezpiecznej eksploatacji systemu niezbędne jest, 
aby każdy element systemu regałowego był w nienagannym stanie technicznym i nadawał się do przewidzianego 
zadania. 
 
Aby zapobiec zagrożeniu stabilności regału i ładunków, należy zadbać o spełnienie następujących warunków: 

• Wózek nadaje się do stosowania w korytarzu o danej szerokości. 

• Rozmiar i rodzaj stosowanych jednostek ładunkowych nadają się do danego regału. 

• Nie są składowane jednostki ładunkowe, które w widoczny sposób nie nadają się do tego celu (np. 
uszkodzone palety, za małe palety, przeładowane palety, nieodpowiednie pojemniki). 

• Końcówki wideł nie wystają poza jednostki ładunkowe. 

• Odstęp wideł ustawiony jest odpowiednio do stosowanych jednostek ładunkowych. 
 
Uszkodzenia i usterki: Uszkodzenia i inne wady regału, stosowanych urządzeń do transportu, jednostek 
ładunkowych, palet oraz innych elementów składowych systemu należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi 
magazynu i natychmiast usuwać w fachowy sposób. Elementy odkształcone w widoczny sposób należy 
niezwłocznie wymieniać.  
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W przypadku wadliwych elementów regału należy zamknąć daną strefę regałową – czyli zależnie od skutków dany 
rząd regałów, graniczące z nim rzędy regałów lub cały magazyn regałowy – aż do przepisowej naprawy. Wadliwych 
urządzeń do transportu, jednostek ładunkowych i palet oraz pozostałych elementów systemu nie wolno stosować 
aż do ich przepisowej naprawy. 
 
Obszar zagrożenia: Obszarem zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek pojazd, jego 
elementy (widły, oprzyrządowanie doczepiane) lub ładunek stanowią zagrożenie dla osób. Do obszaru zagrożenia 
zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić upadek ładunku lub innych elementów. 
Osoby nieupoważnione nie mają wstępu na obszar zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia osób należy 
je natychmiast zasygnalizować. Jeśli mimo ostrzeżeń w obszarze zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione, 
należy niezwłocznie zaprzestać obsługi i zatrzymać wózek. 
 
Dalsze zasady zachowania dla operatora: 
Operator musi upewnić się, że spełnione są następujące warunki: 

• Podczas całego procesu obsługi nie będzie stwarzane zagrożenie dla osób. 

• Nad podnoszonym ładunkiem jest dosyć wolnego miejsca. 

• Ładunek jest dostatecznie zabezpieczony przed spadnięciem. 
 

Użytkownik musi unikać następujących sytuacji zagrażających stabilności regału: 

• Nacisk punktowy oraz uderzenia poprzez zbyt szybkie opuszczanie palety. 

• Obciążenia poziome poprzez nasuwanie palety lub wideł na trawers regału. 

• Kolizje pomiędzy wózkiem a regałem lub znajdującymi się na nim paletami. 
 
Do regału wkładać można jedynie jednostki ładunkowe przewidziane w specyfikacji regału. Ponadto należy 
przestrzegać krajowych przepisów i wytycznych dla użytkowników systemów regałowych. 
 
 
 
 

E. PRACA Z WÓZKIEM WIDŁOWYM 
 

 
Odkładanie ładunku 

1. Gdy paleta znajduje się na dostatecznej wysokości nad wybranym trawersem regału, należy powoli 
przemieścić ją naprzód. Należy przy tym uważać, aby nie dotykać sąsiednich palet i nie uderzyć w regał. 

2. Następnie należy powoli i równomiernie odstawić paletę na półce regału. Palety wolno odstawiać na 
trawersach tylko wtedy, gdy zostały przedtem ustawione w odpowiedniej pozycji. 

3. Gdy paleta jest bezpiecznie odstawiona, należy opuścić widły, aż nie będą stykały się ani z paletą, ani z 
trawersem regału. Następnie należy całkowicie wycofać widły poza obrys palety i regału. 
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Pobieranie ładunku 
1. Podnieść widły, aż znajdą się na wysokości umożliwiającej swobodne wsunięcie pod żądaną paletę. 
2. Powolnym ruchem do przodu całkowicie wsunąć widły w paletę.  

Aby uniknąć uszkodzenia sąsiednich palet lub regału, wierzchołki wideł nie mogą wystawać za tylną 
krawędź palety. 

3. Podnieść całkowicie paletę.  
Uważać przy tym, aby nie podnieść palety tak wysoko, że dotykać będzie położonych wyżej elementów 
konstrukcji regału. Grozi to odłączeniem trawersu od wyższego poziomu regału i zrzuceniem go. 

4. Powolnym ruchem całkowicie wycofać paletę z regału, unikając dotykania elementów regału i sąsiednich 
palet. 

 
 

F. OBCIĄŻANIE REGAŁU 
 

Tabliczki znamionowe podają maksymalne obciążenie regału. Wartości tych nie wolno przekraczać. 
 

• Pod względem statycznym regały przeznaczone są do ładunków rozłożonych równomiernie.  

• Obciążenia punktowe nie są uwzględnione i wymagają innych właściwości statycznych. Jest to 
niedozwolone!  

• Ładunek musi być rozłożony równomiernie. 
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G. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA REGAŁÓW 
 
Regularne kontrole: Regularne kontrolę regału, stosowanych wózków jezdniowych, pomocy załadunkowych i palet 
oraz innych elementów systemu przeprowadza odpowiedzialny użytkownik. Regularną kontrolę przeprowadza 
użytkownik zgodnie z normą PN-EN 15635 „Stalowe systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do 
składowania“. Uszkodzenia i inne wady regału, stosowanych urządzeń do transportu, jednostek ładunkowych, 
palet oraz innych elementów składowych systemu należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi magazynu i 
natychmiast usuwać w fachowy sposób. Elementy odkształcone w widoczny sposób należy niezwłocznie 
wymieniać. W przypadku wadliwych elementów regału należy zamknąć daną strefę regałową – czyli zależnie od 
skutków dany rząd regałów, graniczące z nim rzędy regałów lub cały magazyn regałowy – aż do przepisowej 
naprawy. Wadliwych urządzeń do transportu, jednostek ładunkowych i palet oraz pozostałych elementów systemu 
nie wolno stosować aż do ich przepisowej naprawy. Brakujące zawleczki należy natychmiast uzupełniać. 
 
 
Okresy kontrolne: Regularną kontrolę należy przeprowadzać co najmniej raz dziennie. 
 
 

 
 
 
Punkty kontrolne:  
Punkty, które należy skontrolować to przede wszystkim: 

• stan posadzki, 

• stan zakotwienia i połączeń śrubowych, 

• uszkodzenia lub przekrzywienie regału spowodowane uderzeniami w konstrukcję regału, 

• brakujące zawleczki, 

• przeciążenie stanowisk składowania, 

• czytelne umieszczenie tabliczek znamionowych. 
 
 
 

Inspekcja: Poza codzienną kontrolą użytkownik regału zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych inspekcji. 
Taką regularną inspekcję regałów użytkownik powinien przeprowadzać w okresach ustalonych na podstawie 
warunków panujących w zakładzie, jednak nie rzadziej niż raz do roku. W przypadku wydarzeń mających szkodliwy 
wpływ na bezpieczeństwo regału (np. uszkodzenia elementów) należy niezwłocznie przeprowadzić dodatkową 
inspekcję regału. Do przeprowadzania inspekcji regału uprawnieni są wyłącznie odpowiednio przeszkoleni 
pracownicy.  
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H. KLASYFIKACJA USZKODZEŃ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 
POZIOM ZIELONY – wymagający wyłącznie nadzoru 
Poziom zielony określa granicę, która nie wymaga zmniejszenia nośności (obciążenia) regałów. Oznaczenie to 
wskazuje uszkodzenia niestwarzające – na tym etapie eksploatacji – zagrożenia. Elementy oznaczone POZIOMEM 
ZIELONYM dopuszcza się do dalszej pracy do czasu następnego przeglądu, zaleca się jednak ich wyraźną 
identyfikację, w celu specjalnej ponownej kontroli i oceny przy kolejnych przeglądach. 
 

 
 

• Maksymalne obciążenie kolumny nie wymaga redukcji i jest zgodne z maksymalnym dopuszczalnym 
obciążeniem zawartym na tablicy znamionowej, 

• Miejsce o poziomie uszkodzeń jest traktowane jako bezpieczne 

• Wymaga regularnej kontroli w celu weryfikacji, czy stopień uszkodzenia nie powiększa się. 
 

 
RYZYKO ŻÓŁTE – uszkodzenia niebezpieczne wymagające interwencji w najbliższym możliwym terminie 
Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń są przekroczone o współczynnik mniejszy 
niż dwa i powinny powodować wymianę uszkodzonego elementu. Będzie to wyznaczać obszar, gdzie uszkodzenie 
jest wystarczająco poważne, aby uzasadnić działania naprawcze, jednak nie na tyle poważne, aby uzasadnione było 
natychmiastowe rozładowania regału. Po odciążeniu uszkodzonego elementu, nie należy go ponownie obciążać, 
dopóki nie zostaną przeprowadzone naprawy. Każdy regał zakwalifikowany do kategorii RYZYKO ŻÓŁTE powinien 
zostać oznaczony kategorią RYZYKO CZERWONE, jeśli uszkodzenia nie zostały naprawione w ciągu 4 tygodni od 
daty nadania im statusu RYZYKO ŻÓŁTE. 
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• Uszkodzenie jest na tyle poważne, że wymagana jest naprawa 

• Natychmiastowe odciążenie pola nie jest konieczne 

• Należy zabezpieczyć regał, aby do czasu naprawy nie były dokładane na niego nowe obciążenia 

• Uszkodzenie stopnia żółtego degraduje się do uszkodzenia stopnia czerwonego po 4 tygodniach od 
stwierdzenia uszkodzenia regału jeżeli nie został w tym okresie naprawiony 

 
 
RYZYKO CZERWONE – bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowego działania 
Kategoria czerwona dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń zostały przekroczone co najmniej 
dwukrotnie. Uszkodzone obszary konstrukcji regału należy natychmiast odciążyć (rozładować), odgrodzić lub 
oznaczyć taśmą oraz wyłączyć z użytku do czasu przeprowadzenia napraw, z reguły polegających na wymianie 
uszkodzonych elementów.  

 

 
 

• Należy bezzwłocznie roztowarować regał 

• Konieczne jest odizolowanie regału do czasu jego naprawienia 
 
 
 

I. MODYFIKACJE 
 
Modyfikacje regału wymagają zgody producenta; dotyczy to przede wszystkim modyfikacji mających na celu 
zmianę podziału poziomów w stosunku do istniejących tabliczek znamionowych.  
 
W przeciwnym razie prowadzą one do utraty gwarancji i wykluczenia wszelkiej odpowiedzialności producenta za 
produkcję i właściwości statyczne regału.  
 
W przypadku modyfikacji należy przestrzegać dostarczonej przez firmę CIECIERA BTC instrukcji montażu.  
 
Modyfikacji i napraw można dokonywać wyłącznie na pustych rzędach regałów. Na początku i na końcu każdego 
rzędu. 

 


