Bezpieczeństwo w magazynie
PRZEGLĄD TECHNICZNY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
Eksploatacja, przeglądy i utrzymanie regałów
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Aby zapewnić bezpieczeństwo w magazynie, konieczne jest
przeprowadzanie okresowych przeglądów, których celem jest kontrola
stanu technicznego regałów.
Kolizje stosowanych w magazynie wózków widłowych i innych urządzeń
transportu bliskiego mogą powodować uszkodzenie konstrukcji regałów,
a w konsekwencji doprowadzić do wypadku.
Mecalux od ponad 25 lat oferuje swoim Klientom usługę przeglądu
technicznego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w magazynie
i wydłużenie żywotności instalacji.
Jako producent regałów Mecalux posiada najbardziej
odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania
przeglądów i wystawiania świadectw pokontrolnych.

Przepisy
Obowiązki użytkownika
Norma PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy
składowania. Zastosowanie
i utrzymanie urządzeń do składowania”
nakłada na użytkownika magazynu
obowiązek przeprowadzania corocznych
przeglądów regałów przez wykwalifikowany
personel zewnętrzny.

i przekazaniem pisemnego protokołu
zawierającego uwagi i zalecenia.

4 Wymiana uszkodzonych komponentów.
Napraw uszkodzonych komponentów można
dokonywać wyłącznie wówczas, gdy dostawca
regałów dopuszcza taką możliwość.

Norma ta ma na celu zminimalizować ryzyko
wypadków i zagwarantować bezpieczeństwo
w magazynie poprzez wyeliminowanie
uszkodzeń konstrukcji regałów.

4 Tabliczki znamionowe. Powinny być

Wśród głównych środków zapewniających
bardziej bezpieczną eksploatację magazynu
norma PN-EN 15635 wskazuje następujące
kwestie:

4 Pracownik odpowiedzialny za

4 Przeglądy eksperckie. Są to przeglądy
przeprowadzane przez osobę o odpowiednich
kompetencjach technicznych nie rzadziej
niż co 12 miesięcy zakończone sporządzeniem

umieszczone w dobrze widocznych miejscach, a ich
kontrola ma na celu zweryfikowanie, czy zawarte na
nich informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

bezpieczeństwo magazynu (PRSES – Person
Responsible for Storage Equipment Safety).
Użytkownik systemów regałowych zobowiązany
jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczną eksploatację.

4 Plan przeglądów okresowych. Użytkownik
systemów regałowych ma obowiązek sporządzenia
dla nich planu przeglądów okresowych.

Klasyfikacja
ryzyka
Podczas przeglądów
przeprowadzanych przez
Mecalux sprawdzany jest ogólny
stan regałów, a ewentualne
uszkodzenia są klasyfikowane
pod względem poziomu ryzyka,
który zaznacza się na etykiecie
naklejonej na regał.

Poziom ZIELONY

Wymaga wyłącznie obserwacji
n Nośność nie uległa zmniejszeniu
n Komponenty są bezpieczne
i zdatne do użytku
n Konieczność sprawdzenia i oceny
podczas kolejnych przeglądów

Poziom POMARAŃCZOWY
Wymaga działania w najbliższym
możliwym terminie
n Konieczna wymiana uszkodzonych
komponentów

Poziom CZERWONY

Wymaga natychmiastowego
działania
n Konieczne niezwłoczne
rozładowanie regału,
odizolowanie go i wyłączenie
z użytku

Plan przeglądu
Nasi specjaliści przeprowadzają
rygorystyczne przeglądy techniczne
regałów, sprawdzając następujące aspekty:
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Stan ogólny regałów
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Stan użytkowanych palet
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Zgodność układu poziomów
ładunkowych regałów
z założeniami projektowymi

n

Dostosowanie wózków
widłowych i jednostek
ładunkowych do regałów

n

Obecność i widoczność tabliczek
znamionowych

n

Poprawność obsługi regałów
przez operatorów
Stan korytarzy pod kątem
porządku i czystości
Obecność lub konieczność
zastosowania zabezpieczeń
słupów regałów

n

Stan posadzki pod kątem
pęknięć, nierówności i innych
uszkodzeń
Zgodność odkształceń
i tolerancji wymiarów
z dopuszczalnymi limitami
Oznaczenie komponentów
w złym stanie technicznym
za pomocą naklejek
określających kategorię ryzyka
Ewentualne zagrożenia
stwarzające konieczność
natychmiastowego
rozładunku modułów
lub poziomów

Mecalux od ponad 50 lat oferuje systemy magazynowe.
Skorzystaj z naszego doświadczenia i spraw, aby Twój magazyn
był bezpiecznym miejscem pracy, w którym pracownicy nie
będą narażeni na ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Co oferuje Mecalux
w ramach przeglądu?
Po przeprowadzeniu przeglądu przez naszych
specjalistów otrzymasz:
3 Świadectwo przeglądu
z podpisem eksperta i pieczątką
Mecaluxu
3 Protokół zawierający
stwierdzone nieprawidłowości
i zalecane działania
3 Naklejki umieszczone na
uszkodzonych regałach
określające poziom ryzyka, jakie
niosą stwierdzone uszkodzenia
3 Podręcznik bezpieczeństwa
dla kierowników i pracowników
magazynu

3 Historię przeprowadzonych
przeglądów
3 Doradztwo techniczne
w zakresie systemów
magazynowych
i bezpieczeństwa w magazynie

?

Czy przepisy normy PN-EN 15635 dotyczą naszego
magazynu?
Tak, jako użytkownik regałów masz obowiązek zapewnienia ich
okresowych przeglądów i odpowiedniego stanu technicznego.
Jak często powinniśmy przeprowadzać przeglądy
regałów w naszym magazynie?
To zależy od obiektu i jego wyposażenia, ale co najmniej raz na
12 miesięcy.
Kto może przeprowadzić taki przegląd?
Wykwalifikowany personel specjalistycznej firmy zewnętrznej,
najlepiej producenta.
Które regały należy poddać przeglądowi?
Wszystkie regały obsługiwane przez wózki widłowe lub inne
urządzenia transportu bliskiego.
Czy Mecalux przeprowadza takie przeglądy?
Tak, od ponad 25 lat.
Dlaczego warto wybrać Mecalux?
Ponieważ z uwagi na swoje 50-letnie doświadczenie w branży
posiada wiedzę i środki niezbędne, aby zapewnić rzetelność
i wysoką jakość przeglądów.
Czy przegląd będzie zakłócał codzienną pracę
magazynu?
Nie, specjaliści z Mecaluxu przeprowadzą przegląd
w Twoim magazynie, nie przeszkadzając w jego normalnym
funkcjonowaniu.

3 Doradztwo w zakresie
prawidłowego użytkowania
regałów
3 Badanie zdarzeń
niepożądanych i wypadków
3 Stałą obsługę telefoniczną
Specjalne podręczniki bezpieczeństwa dla
poszczególnych rozwiązań magazynowych Mecaluxu

Wystarczy tak niewiele,
aby spełnić przepisy
normy PN-EN 15635 i zapewnić
bezpieczeństwo w magazynie:
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ZADZWOŃ

+
PRZEGLĄD

Skontaktuj się z Mecaluxem,
aby umówić się na przegląd

Nasi specjaliści przeprowadzą
kontrolę w Twoim magazynie, nie
zakłócając jego codziennej pracy

ŚWIADECTWO

Bezpieczny
magazyn

Po przeprowadzonym
przeglądzie otrzymasz roczne
świadectwo przeglądu

Dowiedz się więcej: mecalux.pl/przeglad

e-mail: gliwice.service@mecalux.com
CENTRUM PRODUKCYJNE

BIURA HANDLOWE

GLIWICE
tel.: (+48) 32-331 69 66
ul. Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice

WARSZAWA
tel.: (+48) 22-654 56 81
e-mail: warszawa@mecalux.com

KRAKÓW
tel.: (+48) 12-686 38 70 (71)
e-mail: krakow@mecalux.com

POZNAŃ
tel.: (+48) 61-665 97 87
e-mail: poznan@mecalux.com

WROCŁAW
tel.: (+48) 71-793 88 29
e-mail: wroclaw@mecalux.com

GDAŃSK
tel.: (+48) 58-761 80 80
e-mail: gdansk@mecalux.com

Mecalux jest obecny w ponad 70 krajach na świecie
Oddziały: Argentyna - Belgia - Brazylia - Chile - Czechy - Francja - Hiszpania - Holandia - Kanada - Kolumbia
Meksyk - Niemcy - Peru - Polska - Portugalia - Słowacja - Turcja - USA - Urugwaj - Wielka Brytania - Włochy
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