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1. Charakterystyka systemu
Podpory skośne PLX służą do podpierania prefabrykowanych ścian, słupów oraz szalunków. Dzięki temu
można szybko i dokładnie ustawić również elementy o dużych rozmiarach. Mimo ich rozmiarów podpory
pionujące można łatwo transportować, a zastosowanie szybkozłącza umożliwia ich szybkie i bezpieczne
zamocowanie.
Gwinty wszystkich podpór pionujących są osłonięte, są one zawsze czyste i nawet przy częstym użytkowaniu
pozwalają na łatwe wkręcenie śrub i korzystanie z nich w każdej chwili.
Konstrukcja podpór pionujących umożliwia ich montaż na szybkozłączu lub złączu czołowym.
Wszystkie elementy stalowe systemu są ocynkowane lub wykonane częściowo z aluminium.
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Niniejsza instrukcja dotycząca montażu i użytkowania zawiera informacje dotyczące obsługi
i prawidłowego zastosowania wymienionych wzgl. pokazanych produktów. Należy dokładnie przestrzegać
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Odstępstwa od nich wymagają specjalnego dowodu statycznego.
Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie naszych produktów należy przestrzegać obowiązujących
w danym kraju przepisów prawa budowlanego lub zasad wprowadzonych przez odpowiednie urzędy.
Wolno stosować tylko oryginalne części firmy FW System s.c.. Przed zamontowaniem należy obejrzeć
każdą część celem sprawdzenia jej pochodzenia i ewentualnych uszkodzeń, a w razie potrzeby wymienić na
część oryginalną. W razie napraw wolno używać tylko oryginalnych części firmy FW System s.c.
Łączenie naszych systemów z systemami innych producentów może być niebezpieczne i wymaga
szczególnej kontroli. Podane w instrukcji montażu i użytkowania szczegóły techniczne mogą być pomocne dla
osoby montującej system lub jego użytkownika (przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy),
nie stanowią jednak wyłącznych wytycznych. Osoba montująca lub użytkownik powinna ocenić ryzyko
w danych warunkach, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa w miejscu pracy i na tej podstawie wybrać
odpowiednie rozwiązanie. Należy za każdym razem uwzględnić warunki szczególne danej budowy.
Przedstawione w niniejszej instrukcji rysunki należy traktować jako przykłady.
W celu większej przejrzystości szczegółów nie są one zawsze kompletne z punktu widzenia techniki
bezpieczeństwa pracy. Oczywiście należy zawsze stosować się do obowiązujących przepisów BHP.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian związanych z rozwojem technologicznym.
Najnowszą wersję instrukcji montażu i użytkowania można pobrać na stronie www.fwsystem.pl lub
zamówić w firmie FW System s.c.
Podpory pionujące każdorazowo wymagają zastosowania kotew do zamocowania ich do podłoża
i prefabrykatu.
Elementy kotwiące nie są przedmiotem niniejszej instrukcji. Obowiązkiem użytkownika jest dobór
właściwych elementów kotwiących – gwarantujących przeniesienie występujących sił.
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2. Elementy systemu
Szkic elementu

Nazwa i opis elementu

Masa [kg]
Numer katalogowy

Podpora skośna PXL 270
Podpora posiada jednozakresową regulację
długości od 2,51 do 2,77 m.

10,50 | 550270

Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 2,51 – 2,77 (13 kN)

Podpora skośna PXL 335
Podpora posiada dwuzakresową regulację
długości od 2,17 do 3,35 m.

14,20 | 550335

Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 2,17 m (13,50 kN)
- 3,35 m (10,00 kN)
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Podpora skośna PXL 450
Podpora posiada dwuzakresową regulację
długości od 3,24 do 4,50 m.
23,80 | 550450
Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 3,24 m (20,00 kN)
- 4,50 m (11,00 kN)

Podpora skośna PXL 605
Podpora posiada dwuzakresową regulację
długości od 4,78 do 6,05 m.

34,30 | 550605

Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 4,78 m (20,00 kN)
- 6,05 m (13,00 kN)
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Podpora skośna PXL 765
Podpora posiada dwuzakresową regulację
długości od 5,55 do 7,65 m.

48,60 | 550765

Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 5,55 m (20,00 kN)
- 7,65 m (15,00 kN)

Podpora skośna PLX 850
Podpora posiada dwuzakresową regulację
długości od 6,24 do 8,50 m.
56,50 | 550850
Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 6,24 m (20,00 kN)
- 8,50 m (15,00 kN)
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Podpora skośna 1000AL
Podpora posiada dwuzakresową regulację

88,00 | 551000

długości od 7,06 do 10,30 m.
Dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi:
- 7,06 m (25,00 kN)
- 10,30 m (22,00 kN)

Szybkozłącze

Złącze czołowe

2,80 | 540050

1,30 | 540060

Adapter do podpory
Służy do mocowania podpór ukośnych
z szalunkiem.

3,58 | 540040

Uchwyt międzyryglowy
Służy do przymocowania podpór ukośnych w
miejscu innym niż na styku płyt.

7,90 | 540010
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3. Parametry techniczne podpory
3.1. Podpora PXL 270
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3.2. Podpora PXL 335
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3.3. Podpora PXL 450
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3.4. Podpora PXL 605 – 765 – 850
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3.5. Podpora PXL 1000AL
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4. Zamontowanie na ścianie prefabrykowanej
4.1. Montaż podpory skośnej PXL 270
Podpora PXL 270 posiada jednozakresową regulację długości od 2,51 – 2,77m, która realizowana jest poprzez
śruby znajdujące się na końcach podpory. Poprzez obrót podporą wokół jej osi w kierunku prawym śruby się
wykręcają, czyli podpora zwiększa swoją długość. Żeby kierunki obrotu zostały zachowane, podporę należy
ustawić w stosunku do wypieranego elementu tak, aby naklejka z napisem TOP znajdowała się u góry.
Górną stopę podpory należy montować do prefabrykatu poprzez otwór Ø17.
Dolna stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór Ø17. Kąt
pomiędzy podporą a podłożem ma znajdować się w zakresie 45-60°.

Należy pamiętać aby przed każdym użyciem podpory sprawdzić ją wzrokowo pod kątem kompletności,
uszkodzeń oraz sztywności połączenia głowic z podporą (dokręcenie śrub).
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4.2. Montaż podpory skośnej PXL 335
Podpora skośna PXL 335 posiada dwuzakresową regulację długości od 2,17 – 3,35.
Pierwszy zakres realizowany jest dzięki regulacji teleskopowej. Profil zewnętrzny posiada otwór przelotowy Ø14,
natomiast profil wewnętrzny posiada ich jedenaście w rozstawie co 10cm. Regulacja teleskopowa polega na
przesuwaniu profilu wewnętrznego względem profilu zewnętrznego tak, aby po osiągnięciu żądanej długości
podpory, jeden z otworów profilu wewnętrznego pokrył się z otworem profilu zewnętrznego. Po uzyskaniu takiej
konfiguracji przez otwory obu rur należy przełożyć sworzeń PXL 335 i zabezpieczyć zawleczką sprężystą podwójną
Ø4. Drugi, dokładny etap regulacji realizowany jest poprzez znajdujące się na końcach podpory śruby. Poprzez
obrót podporą wokół jej osi w kierunku prawym, śruby się wykręcają, czyli podpora zwiększa swoją długość. Żeby
kierunki obrotu zostały zachowane wg instrukcji, podporę należy ustawić tak aby profil zewnętrzny stanowił jej
górną część.
Górną stopę podpory należy montować do prefabrykatu poprzez otwór Ø17.
Dolna stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór Ø17. Kąt
pomiędzy podporą a podłożem ma znajdować się w zakresie 45-60°.

Należy pamiętać że otwory w profilu zewnętrznym i wewnętrznym znajdujące się najbliżej stopy są otworami
rewizyjnymi (wzrokowa kontrola stanu gwintu) i NIE służą do regulacji długości.
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4.3. Montaż podpory skośnej PXL 450; PXL 605; PXL 765; PXL 850; PXL 1000AL
Podpory skośne PXL 450; PXL 605; PXL 765; PXL 850 posiadają dwuzakresową regulację długości. Pierwszy zakres
realizowany jest dzięki regulacji teleskopowej który polega na przesuwaniu rury wewnętrznej względem rury
zewnętrznej tak, aby po osiągnięciu żądanej długości podpory, jeden z otworów rury wewnętrznej pokrywał się
z jednym z otworów rury zewnętrznej.
Po uzyskaniu takiej konfiguracji przez otwory obu rur należy przełożyć sworzeń PXL 350-450 lub sworzeń PXL 605;
PXL 765; PXL 850 i zabezpieczyć zawleczką sprężystą podwójną Ø4, lub Ø5 dla podpory PXL 1000AL.
Drugi, dokładny etap regulacji realizowany jest poprzez znajdujące się na końcach podpory śruby. Poprzez obrót
podporą wokół jej osi w kierunku prawym śruby wykręcają się, czyli podpora zwiększa swoją długość.
Stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża poprzez otwór Ø18. Kąt pomiędzy
podporą a podłożem ma znajdować się w zakresie 45-60°.
Dla podpory PXL 1000AL stopa podpory musi zostać zakotwiona do stabilnego betonowego podłoża pod kątem
nachylenia wynoszącym 45°
Część widelcową podpory należy osadzić w zakotwionym do ściany szybkozłączu lub złączu czołowym. Sworzeń
16x87 winien być zabezpieczony przed wysunięciem z widelca poprzez przetyczkę.

Należy pamiętać że otwory w profilu zewnętrznym i wewnętrznym znajdujące się najbliżej stopy są otworami
rewizyjnymi (wzrokowa kontrola stanu gwintu) i NIE służą do regulacji długości.
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5. Łączenie z szalunkiem OPTIMA/OPTIMAX
Podpory skośne PXL mogą być również użyte do podparcia szalunku OPTIMA/OPTIMAX. Do połączenia
szalunku z podporą skośną jest wymagany pokazany poniżej adapter podpory lub uchwyt międzyryglowy.
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Poniższy schemat przedstawia montaż uchwytu międzyryglowego

Etap 1 – Umieszczenie uchwytu między ryglami

Etap 2 – Przykręcenie uchwytu do dolnego rygla

Etap 3 – Uchwyt gotowy do użycia
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Przy pionowaniu słupów z płyt standardowych, do montażu podpór również wykorzystujemy Uchwyt
międzyryglowy.
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6. Statyka
Diagram obciążalności PXL 335
Numer katalogowy: 550335
Masa: 14,20 kg

Diagram obciążalności PXL 450
Numer katalogowy: 550450
Masa: 23,80 kg
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Diagram obciążalności PXL 605
Numer katalogowy: 550605
Masa: 34,30 kg

Diagram obciążalności PXL 765
Numer katalogowy: 550765
Masa: 48,60 kg
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Diagram obciążalności PXL 850
Numer katalogowy: 550850
Masa: 56,50 kg

Diagram obciążalności PXL 1000AL
Numer katalogowy: 551000
Masa: 88,00 kg

*Nie dopuszcza się stosowania obciążenia osiowego (PA) większego niż podają powyższe tabele.
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