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1. Definities

GEVAAR

Duidt op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in zware verwondingen of de dood.

WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in zware verwondingen of de dood.

VOORZICHTIGHEID

Duidt op een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in lichte of matige verwondingen.
Dit kan ook gebruikt worden om te wijzen op onveilig gebruik.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het product in 

gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van het UBeFlex® opslagsysteem, inclusief de tips en 

waarschuwingen grondig doorleest. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat de gebruikers naar behoren geïnformeerd zijn over het 

gebruik en de veiligheid.

❱❱❱❱ Belintra is niet verantwoordelijk voor: 

• Schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen zoals omschreven in deze handleiding of oneigenlijk gebruik worden 

veroorzaakt. 

• Gevolgen van wijzigingen aan het product die door de gebruiker werden uitgevoerd zonder toestemming van Belintra. 

• Schade opgelopen door gebruik anders dan omschreven in het gebruiksdoel. 

Gebruik het UBeTrack™ systeem uitsluitend in correcte toestand met inachtneming van de gebruikershandleiding.

OPMERKING

Lees nauwkeurig alle veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in de UBeFlex® handleiding alvorens van start te gaan met 
de installatie van het UBeTrack™ systeem.

 Waarschuwing - omkipgevaar: 

• Plaats het UBeTrack™ rekkensysteem op een zo egaal mogelijke ondergrond. 

Kleine hoogteverschillen tussen 2 stationaire opstellingen (max. 0,5 cm per lopende meter)kunnen opgevangen worden. 

• Sta of klim niet op het UBeTrack™ rekkensysteem. 

• Plaats de belading zonder grote schokken op de schappen of in de geleiders. 

• In geen geval mag de stationaire unit verplaatst worden in beladen toestand. 

• Volg nauwgezet de instructies m.b.t. gewichtscapaciteit zoals in deze handleiding omschreven. 

• Maak enkel gebruik van de componenten die door Belintra werden aangeleverd om het UBeTrack™ rekkensysteem op te bouwen.
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 Waarschuwing - maximale laadcapaciteit: 

• De maximale belading voor een stationaire kolomopstelling bedraagt max. 25 kg per paar geleiders met max. 600 kg draagkracht 

per kolom.

• De maximale belading in stationaire schapopstelling bedraagt 25 kg per individueel inlegschap met max. 600 kg per kolom. Deze 

maximum capaciteiten zijn gebaseerd op evenredig verdeelde belading. Verdeel het gewicht zo gelijkmatig mogelijk op de legger. 

• In het geval van de mobiele opstellingen adviseren we met max. 150 kg te beladen om ergonomische redenen.

• Toegestane gebruikstemperaturen -10° / + 40°.

• Zorg voor een correcte belading. In geval van de stationaire opstellingen, de zwaarste belading onderaan. In het geval van de 

mobiele opstellingen, de zware belading onderaan en zoveel mogelijk naar de voorzijde (trekzijde) van de opstelling.

• Alle mobiele kolommen (DIN of ISO) moeten steeds voorzien zijn van dak en/of bodemplaten.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot verwondingen of schade aan goederen/omgeving.

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Gewichtsverdeling UBeTrack™

Lichte belading

Zware belading

 Voorzichtigheid: 

• Inspecteer de UBeTrack™ opstelling regelmatig. Controleer 

de bouten en spacersets. Verhoog de klemming indien 

noodzakelijk. Versleten onderdelen dient men te vervangen 

door Belintra goedgekeurde onderdelen. 

• Elke controle of onderhoud dient te gebeuren door 

gekwalificeerd personeel.

WAARSCHUWING

De UBeTrack™ diepte is beperkt tot 2300 mm (zie illustratie). Dit betekent dat men bijvoorbeeld een UBeFlex® configuratie 
kan bouwen van maximaal 5 x ISO D-type kolommen of 6 x DIN D-type kolommen. De minimale diepte bedraagt 350 mm. 
Gelijkgesteld aan 1 DIN kolom of rek met schap van 300 mm.
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• Elke mobiele kolom met geleiders dient, om stabiliteitsredenen, voorzien te zijn van een dak- of bodemplaat.

• In één en dezelfde UBeTrack™ opstelling zijn alle rekconfiguraties gelijk. Kiest men een configuratie als stationair, dan dienen ook de 

mobiele rekken over dezelfde configuratie te beschikken. 

• Er zijn geen telescopische frames toegelaten in de mobiele rekken om stabiliteitsredenen.

• De maximale toegelaten lengte van een schap in een UBeTrack™ opstelling bedraagt 1200 mm.

• Enkel D-type rekken zijn toegestaan in een UBeTrack™ opstelling. W-type is om stabiliteitsredenen uitgesloten.

• Zorg voor een zo egaal mogelijk vloeroppervlak. Toegestane afwijking van vlakheid mbt de ondergrond bedraagt max 0,5 cm/lm. 

De illustratie hieronder geeft het maximaal toegelaten plaatselijke hoogteverschillen weer tussen de 2 stationaire rekken.

• Een harde ondergrond is voor dit systeem noodzakelijk. Dit om de rolweerstand, bij het verplaatsen van de mobiele rekken, 

in te perken.

• Koppel maximaal 2 geleidingsprofielen aan elkaar.

• Minimale hoogte van de ruimte 2,50 m.

• Obstakels zoals leidingen of kabels kunnen de werking van het systeem bemoeilijken of onmogelijk maken.

 Opmerking: 

• Verwijder bij ingebruikname de verpakkingsmaterialen voorzichtig. 

• Belintra is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens het transport. Men dient bij de ontvangst de verpakkingen 

onmiddellijk te openen voor inspectie. Alle waarneembare schade moet binnen 48 uur na ontvangst gerapporteerd worden aan het 

betrokken transportbedrijf. 

• Bij schade, bewaar alle verpakkingsmateriaal voor eventuele inspecteurs.

3. Inleiding

Deze handleiding omschrijft het correct gebruik, de installatie en de veiligheidsinstructies van het UBeTrack™ Belintra mobiel 

rekkensysteem. UBeTrack™ is een uitbreiding op het Belintra UBeFlex® rekkensysteem. Raadpleeg de handleiding van de UBeFlex® voor 

de opbouw van deze rekken. Deze UBeTrack™ handleiding richt zich enkel op de montage van de specifieke UBeTrack™ onderdelen. 

UBeTrack™ is een plaats besparend opslagsysteem doordat de rekken verschuifbaar zijn. Dit mobiel opslagsysteem vindt zijn toepassing 

in de medische sector en is veelzijdig inzetbaar in diverse afdelingen van zorginstellingen door de modulaire opbouw in ISO D-type of 

DIN D-type kolommen, al dan niet in combinatie met schappen. Het kan zowel in steriele (opslag steriele sets) als in niet-steriele ruimtes 

worden ingezet. Van CSA over apotheek tot in de keuken en koelcellen. Het rekkensysteem werd ontwikkeld met het oog op snelle 

montage, ergonomie, design, hygiëne en modulariteit.

MAX +1 cm

MAX +1 cm

MIN 2,5m
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4. Product

❱❱❱❱ Productarchitectuur

De productarchitectuur van de UBeTrack™ is gefundeerd op het UBeFlex® rekkensysteem. De UBeTrack™ bestaat steeds uit 2 stationaire 

UBeFlex® rekken, 2 of 3 mobiel verplaatsbare rekken en geleidingscomponenten die instaan voor de geleiding van de mobiele rekken. 

In tegenstelling tot traditionele UBeFlex® opstellingen dient men minder doorgangen te voorzien gezien de rekken verplaatsbaar zijn. Zie 

onderstaande illustratie. Op deze manier kan men aan ruimtebesparing doen.

Stationair

Verplaatsbaar

Stationair
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❱❱❱❱ Werking en aanbouw opstellingen

De UBeTrack™ bestaat telkens uit minstens 1 volledige opstelling waaraan extra aanbouw opstellingen kunnen gekoppeld worden.

Stationair Verplaatsbare opstellingen (2 of 3) Stationair Stationair Verplaatsbare opstellingen (2 of 3) Stationair

Opstelling Aanbouw opstelling Aanbouw opstelling

Eén UBeTrack™ opstelling kan bestaan uit 2 of 3 mobiele rekken. De totale breedte kan variëren, zie onderstaande illustratie. Dit kan in 

stappen van 25 mm tot maximum 250 mm waarbij de gangbreedte mee varieert.

MIN 3665 mm - MAX 3915 mm

MIN 4350 mm - MAX 4600 mm

21
05

 m
m

 - 
21

25
 m

m

MIN 1000 mm
MAX 1250 mm

MIN 1000 mm
MAX 1250 mm
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❱❱❱❱ Specifieke UBeTrack™ sets

Artikelnummer Beschrijving

16011 00012 UBeTrack™ post D-type mobiel

Artikelnummer Beschrijving

16011 00015 UBeTrack™ montagekit (1 kit per stationair rek)

Artikelnummer Beschrijving

16011 00018 UBeTrack™ rolgeleidingsset (1 set per mobiel rek)

Artikelnummer Beschrijving

16011 00013 UBeTrack™ geleidingskit voor 2 mobiele rekken (2 kits per mobiel rek) - 1500 mm
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Artikelnummer Beschrijving

16011 00014 UBeTrack™ geleidingskit voor 3 mobiele rekken (2 kits per mobiel rek) - 1850 mm

5. Optioneel verkrijgbaar

❱❱❱❱ Handgreep voor mobiele opstelling

Artikelnummer Beschrijving

18002 00005 Set handgrepen

16011 00017 UBeTrack™ montagekit voor handgrepen
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6. Installatie instructies

Monteer de UBeTrack™ opstelling met minimum 2 personen.

❱❱❱❱ Onderdelen & tools

Staanders D-type staander Mobiel A

Geleidingskit

Geleidingsprofiel 1500 mm B

Geleidingsprofiel 1850 mm C

UbeTrack verbindingselement D

Rolgeleiding E

Bolkop bout M6 x 60 mm F

Bolkop bout M8 x 20 mm G

Rondel M6 H

UBeTrack draaistuk I

Montagekit

UBeTrack eindstuk J

Cilinderkop bout M4 x 10 K

UBeTrack afsluitdop boven - M6 L

Bolkop bout M6 x 30 M

UBeTrack Montagebeugel N

UBeTrack afdekkap P

Dak/
bodemplaat

ISO D-type Q

DIN D-type R

Inbus 3 (M4) 3

Inbus 4 (M6) 4

Inbus 5 (M8) 5

Rubberen hamer

Schroefmachine (Aandraaikracht: tussen 4 en 9Nm)

Pakket Artikelnummer Componenten

UBeTrack™ staander D-type mobiel 16011 00012 A

UBeTrack™ rolgeleiding 16011 00018 4E + 4F + 4H + 4I

UBeTrack™ geleidingskit - 2 mobiele rekken 16011 00013 2B + 2D + 16G

UBeTrack™ geleidingskit - 3 mobiele rekken 16011 00014 2C + 2D + 16G

UBeTrack™ montagekit 16011 00015 2J + 4K + 4L + 4M + 2N + 2P

Voordat u start met de montage van het UBeTrack™ rekkensysteem, controleer de inhoud van de sets. Zie onderstaand overzicht:



A
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❱❱❱❱ Montage UBeTrack™

1
Stationair rek (configuratie zelf te bepalen,
max lengte 2300 mm) 
Zie UBeFlex® handleiding

2x

2
Mobiel rek (zelfde configuratie als Stationaire opstelling)
Zie UBeFlex® handleiding

UBeTrack™ top view

2x of 3x

UBeTrack™ top view

3
Rolgeleiding
Monteer de rolgeleiding

8x voor 2 mobiele rekken
12x voor 3 mobiele rekken

I (1x)

Onderdelen Aantal Tool

E 8x of 12x

4
F 8x of 12x

H 8x of 12x

I 8x of 12x

UBeTrack™ top view

E (1x)

H (1x)

F (1x)

OPMERKING

Indien men gebruik wil maken van gekleurde PVC strips, dienen de grijze strips in deze stap vervangen te worden.
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4A
Stationair rek
Verwijder doppen van de buitenste posts

UBeTrack™ top view

4B
Stationair rek
Montage beugel

4x

Onderdelen Aantal Tool

L 8x

4M 8x

N 4x

UBeTrack™ top view

M (2x)

L (2x)

N (1x)
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5A
Stationair rek
Plaats de rekken uitgelijnd achter elkaar met inbegrip van doorgang (min 1m - max 1,25 m)

UBeTrack™ top view

WAARSCHUWING

Zorg voor een zo egaal mogelijk vloeroppervlak. Toegestane afwijking van vlakheid mbt de ondergrond bedraagt max 0,5 
cm/lm. De illustratie hieronder geeft het maximaal toegelaten plaatselijke hoogte verschillen weer tussen de 2 stationaire 
rekken. Minimum plafond hoogte: 2,5 m. Wij adviseren een harde ondergrond zonder voegen, naden of obstakels (zoals 
bijvoorbeeld leidingen of kabels).

 Niet OK



OPMERKING

Plaats de opstelling op zijn finale positie.
Nadien verplaatsen is niet mogelijk.

OPMERKING

In geval van dakplaten 
dient men deze bij die stap 
te installeren. Zorg ervoor 
dat de verbindingssets goed 
ingeklopt zijn.

MAX +1 cm

MAX +1 cm

MIN 2,5m
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5B
Koppeling geleiding
Doe deze stap 2x

UBeTrack™ top view

Onderdelen Aantal Tool

B of C 4

5D 4

G 16

B of C (1x)

D (2x)

G (4x)

B of C (1x)

G (4x)
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5C
Montage geleiding
Plaats de geleidingen op de rekken

UBeTrack™ top view

 Niet OK

 OK

Zorg er voor dat de geleiding 
telkens 2x vastgeschroefd 
wordt aan elke kant. Er is in 
stappen van 25 mm speling 
voorzien tot 125 mm in 
totaal per zijde, dit mag niet 
overschreden worden.

1 m

MIN 1 m

MAX 1,25 m

MAX 125 mm MAX 125 mm
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5D
Montage geleiding
Bevestig de geleidingen op de rekken

UBeTrack™ top view

Onderdelen Aantal Tool

G 16 5

G (4x)
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6
Aanbouw opstellingen
Optioneel

UBeTrack™ top view

Herhaal stappen 1 - 5 uit de handleiding

• Stap 1: 1x

• Stap 2: 2x of 3x

• Stap 3: 8x of 12x

• Stap 4: 2x

• Stap 5: 2x
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7
Eindstukken
Monteer de eindstukken

UBeTrack™ top view

Onderdelen Aantal Tool

J 4x
3

K 8x

4x
J (1x)

K (2x)

8
Afdekkappen
Monteer de afdekkappen

UBeTrack™ top view

Onderdelen Aantal Tool

P 4x -

P (4x)

“Click” (4x)
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Installeer de bodemplaten
Dit is optioneel in geval van dakplaten

UBeTrack™ top view

Q of R
(6 x voor 2 mobiele rekken - 9 x voor 3 mobiele rekken)

WAARSCHUWING

Alle mobiele kolommen (DIN of ISO) moeten steeds voorzien zijn van dak en/of bodemplaten.
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7. Onderhoud en inspectie

De opstelling dient minstens één maal per jaar door technisch personeel te worden nagekeken. Belangrijke aspecten zijn: controle op 

slijtage, nakijken van schroeven en het controleren van lassen.

Schoonmaken kan met een vochtige doek en met niet-agressieve schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor geanodiseerd aluminium.

VOORZICHTIGHEID

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van de UBeTrack™.

De beschikbare reserve onderdelen van dit artikel, kan u raadplegen op de service desk databank via

https://belintra.freshdesk.com/support/login.

8. Garantie en service

De garantie dekt materiaal-of fabricagefouten in de producten vanaf productiedatum. Bewaar a.u.b. het aankoopbewijs. Bij verkeerd 

gebruik, ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld, bij reparaties door niet gekwalificeerde personen vervalt de garantie. Neem 

contact op met Belintra voor meer informatie over de garantievoorwaarden.

9. Afvalverwerking

• Voer dit product af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. 

• Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met een gespecialiseerd bedrijf.

• Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
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Belintra N.V. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verschaffen over het gebruik en de installatie van dit product. De informatie die in deze handleiding staat, 

kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw toestel 

van toepassing is/zijn. Belintra N.V. is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding. Voor de meest actuele productinformatie kunt u 

steeds contact opnemen met Belintra N.V.
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