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Конзолни
стелажи
Visit www.dexion.bg/Product-Categories/Long-Goods-Handling/Cantilever-Racking/ for the latest information.
Гредоредни стелажи, преградни стелажи, дървени
стелажи is a product in the
шкафчета, А-образни рафтове и рафтове за метални листи, Конзолни
category
специално конструирани за съхранение на дълги стоки и
предмети с различна дължина.
Работа с дълги стоки
Те са идеални за безопасно и организирано съхранение на
дълги и тежки товари. Те също са идеални системи за
съхранение на стоманени пръти, тръбопроводи, тръби и
дървен материал. Някои от тях са също подходящи за
съхранение на дъски, металните листи или големи и ценни
предмети, като каси или кутии и дори бяла техника. Найдобрите решения предоставят ясно оформление с лесен
достъп, както и за вертикални подпори в предната част на
стелажите и използване на минимално пространство, всичко
това на ниска цена.

Лекотоварни конзолни стелажи на
Дексион
Конзолни стелажи
Please visit www.dexion.bg to see our other
products.
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Описание
Конзолните стелажи нямат предни подпори на местата за
товарене и разтоварване. Всички нива са достъпни за
мотокари. Универсалността на нашите системи „Конзолни
стелажи” ги прави идеални за всички видове работна среда:
от ръчна подредба до масова продукция и от склад „направи
си сам” до доставка на дребно.

Конзолните стелажи са идеални за складиране на дълги и трудни
за съхранение стоки, каквито са стоманени пръти, тръби,
водопроводи, опаковки от дървен материал, обзавеждане и дори
бяла техника. Продуктите се съхраняват хоризонтално на гредите и
се обработват ръчно или с помощта на мотокар или кран.
Конзолните стелажи са налични както в едностранна, така и в
двустранна конфигурация. Двустранните стелажи осигуряват
максимален капацитет на склада с единична централна колона,
докато едностранните стелажи са изработени за монтаж до стена.
Благодарение на модулния си характер, към стелажа могат да се
добавят допълнителни греди, подпори и скоби.
Всички аспекти на проектирането на продукта са били спазени в
съответствие с препоръките на стандарта FEM 2.10.09 и EN 19931-1:2005, проектиране на стоманени структури.
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Продукти
Конзолната стелажна система използва колони и основи, заедно с
хоризонтални подпори с ограничители по краищата. Те създават
завършена конструкция, която може да бъде поставена на
различни места, използвайки разделители и диагонални скоби, за
да сформират цялостната конструкция.
Конзолните стелажи могат също така да бъдат инсталирани на
тежкотоварна мобилна количка MOVO. Моля, вижте допълнителна
информация за мобилната система от нашите мобилни палетни
стелажи.

Предимства:
Това е идеалната система за съхранение на дълги стоки
Безопасен и подреден склад за дълги или големи продукти
Максимално използване на хоризонталното пространство
Подходящо за употреба в затворени помещения и на открито
Дължината на рафт и разстоянието между профилите могат да се
регулират в зависимост от натоварването
Всяка система е проектирана и произведена в съответствие с точните
нужди на клиента
Подпорите, краката и раменете са направени от IPE европрофили
За да се гарантира ефективен дизайн, са използвани най-модерните
софтуерни технологии
Конзолната система е проектирана и произведена в съответствие с
действащите европейски стандарти, определени от FEM
Управление на качеството е в съответствие с EN ISO 9001:2000
приложено и заверено от TÜV Райнланд

Свържете се с местния експерт за повече информация.

Спецификации
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Спецификации
Височина: от 3 м до 9 м
Дължина на раменете: от 0,6 м до 1,5 м
Максимален капацитет: до 5350 кг/рамо (в зависимост от
конфигурацията)
Колоните могат да се разположат на максимум 2 метра една от
друга.
Колоните и раменете са боядисани в синьо RAL 5010
Съществува и поцинкован вариант, който се препоръчва за
инсталации на открито.
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