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Лекотоварни
конзолни
стелажи
на
Дексион
Visit www.dexion.bg/Product-Categories/Long-Goods-Handling/Light-Duty-Cantilever/ for the latest information.
Складиране на дървен материал, тръби, корнизи и други
материали с голяма дължина безопасно и с лесен достъп с
лекотоварната конзолна стелажна система на Дексион.

Лекотоварни конзолни стелажи на
Дексион is a product in the category

Работа с дълги стоки
Лекотоварни конзолни стелажи на
Дексион
Конзолни стелажи
Please visit www.dexion.bg to see our other
products.
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Описание

Съхранявайте дълги дървени греди, тръби, корнизи или
други стоки безопасно и с лесен достъп, благодарение на
лекотоварните конзолни стелажни системи на Дексион.
Изработени от здрава стомана с прахово покритие, лекотоварните
конзолни стелажи се предлагат като едностранни стелажи за
монтаж до стена или двустранни, за монтаж в централната част, с
достъп отпред и отзад. Лекотоварните конзолни стелажи са
специално изработени за леки стоки, но с големи размери.

Напълно модулни
Тези стелажи са напълно модулни, така че при нужда към тях могат
да се добавят допълнителни секции. Рамената се регулират на
височина със стъпка 50 мм и се закрепят на подпорите със
стоманени болтове. Съществуват опционални стоманени крайни
ограничители, които могат да предпазват от приплъзване напред.

Изберете своя собствен цвят
Системата може да бъде доставена в стандартния син цвят, в други цветове по желание или може да
бъде поцинкована в горещ разтвор за външни инсталации.

Налични размери:
Височина: 2000 или 2500 мм
Дължина на рамото: 500 или 700 мм
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Максимум 5 рамена на подпора.

Максимален товар:
Всяко рамо носи 200 кг
Всяка двойка рамена носи 400 кг
Следователно 5 двойки рамена ще носи 2000 кг от едната страна на стелажа
Всяко допълнително рамо може да носи допълнителни 200 кг, в зависимост от разстоянието между рамената

Товарите са изчислени в съответствие със стандарта FEM 10.2.09.
Ако предвиждате по-големи натоварвания на стелажа, моля използвайте стандартните конзолни
стелажи.
За други размери, моля свържете се с нас.

Предимства
Лекотоварните стелажни системи на Дексион предлагат следните
уникални предимства:
Те са идеални за складиране на дълги стоки с ограничено тегло
Осигурява подредено и безопасно съхраняване на големи стоки
Те предлагат оптимизация на хоризонталното пространство
Подходящи едновременно за вътрешни и външни инсталации
Без ограничение по отношение на дължина на съхраняваните продукти
Дължината на рамото и разстоянието между профилите може да се
регулира в зависимост от теглото на товара
Отличават се с лек дизайн, подходящ за стоки с малко тегло
За да се гарантира ефективен дизайн, са използвани най-модерните софтуерни технологии
Управлението на качеството е в съответствие с EN ISO 9001:2000 г. приложено и заверено от TÜV Райнланд

Подробности
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Подпорите имат дупки на всеки 50 мм, така че да се осигури
голяма гъвкавост при позициониране на раменете.
Раменете са направени от 3 мм стомана с подсилени заварки. Профилът на рамото е оптимизирано за
безопасно и сигурно складиране на стоките.

Изваждащи се ограничители на краищата на всяко рамо, за да се застопорят тръбите.

Краката са направени от 3 мм стомана и са закрепени за подпорите.

Скобите са проектирани за максимална гъвкавост.
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