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Мобилни
палетни
стелажи
Посетете www.dexion.bg/Product-Categories/Pallet-Handling/Mobile-Pallet-Racking/ за най-новата информация.
Мобилни палетни стелажи е
продукт в категорията

Работа с палети
Стелажи с тесни пътеки
Мобилни палетни стелажи
Подвижни стелажи
Пуш-Бек
Палетен поток
Стелаж с широки пътеки
Моля, посетете www.dexion.bg, за да видите
другите наши продукти.
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Описание
Намалени разходи при нови сгради или възможност за поефективно използване на съществуващи складове.
Мобилните палетни стелажи MOVO от Дексион са
оптималното решение.
Електронно управляваните тежкотоварни мобилни палетни
стелажи MOVO работят по вградени релси и могат да се
използват при натоварване до 24 тона при височина до 12
метра.
Когато се отворят индивидуални пътеки, модерна сензорна
технология и различни контролни опции осигуряват лекота на
работа и пълна безопасност.
Благодарение на голямото разнообразие от аксесоари, MOVO
са подходящи за всякакъв вид складови стоки и с
гарантираната безопасност на работа при температури от 30°C, което ги прави идеални за употреба при складове с
хладилни камери.

Предимства
Максимално използване на подовата площ – само една работна
пътека
Спестете до 40% от пространството, необходимо за обикновените
палетни стелажи
Увеличете алтернативно капацитета на вашия склад с до 80%
Добра скорост на запълване, спомагаща за намаляването на
сметките за електроенергия при складове с хладилни камери
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Свободен достъп до отделните палети
Модулен дизайн, подходящ за всякакви изисквания

Безопасност съгласно европейската Директива 2006/42/ЕО и
DIN EN 15095
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Обхват
MOVO системите имат модулен дизайн, което означава, че е
лесно да се проектира най-ефективната и икономична
инсталация за всяка ситуация. Релсите, основите и системата
за управление са избрани така, че да се получи възможно найдоброто, което да отговори на вашите изисквания и сграда.
В допълнение към стандартните управления на MOVO,
съществуват различни методи за контрол, които могат да бъдат
използвани за ускорение на действията или да се осигури
надежден контрол на стоки.
MOVO могат да бъдат пригодени за вашите изисквания за
контрол, от най-обикновено добавяне на радиоуправление на
мотокари до пълна интеграция на склада ви в мрежа с ПРП
система.
Разликата е в детайлите…
управление на осветлението – само отворените пътеки са
осветени
режим за предварително отваряне – отварят се предварително
избрани пътеки
нощен режим – подобрява циркулацията на въздуха
режим на пръскане – режим за противопожарна защита
стоков режим – няколко пътеки частично се отварят за достъп
дистанционно управление – диагностика и поддръжка от
експерти
И всичко необходимо за складове със ниска и нормална
температура.
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Спецификации
Мобилни палетни стелажи П90 – MOVO
С повече от 9000 инсталации в световен мащаб ДЕКСИОН има
натрупан опит през много десетилетия като разработчик и
производител на тежки мобилни стелажни системи. Въз основа
на този опит ние можем да проектираме нашите мобилни
палетни стелажни системи – MOVO в най-оптимален вариант за
изискванията на нашите клиенти. Резюмето на техническите
данни по-долу показва разнообразието на възможните
приложения.

Товари и размери:
Товари:

в зависимост от системата, до 24 тона

Общ единичен превоз на товар:
до 800 тона
(има инсталиран един проект от този мащаб)
Дължина на количката: до 90 м
Височина на рафта: до 12 м
Широчина на секцията: до 5000 мм

Функции на управлението:
Движение на лентата
Радио управление
Режим разтоварване
Автоматично управление на светлината
Два различни противопожарни режима
Нощен режим
Циркулационен режим
Режим на пръскане
СУС-автоматичен режим
ПРП-автоматичен режим
Дистанционна диагностика

Безопасност:
За всяка пътечка:
Фотоелектрична бариера за ширината на количката
Брояч на мотокарите
Звуково предупреждение за движение
Диодни мигащи светлини по време на движение
АВАРИЙНА СПИРАЧКА на всяка количка

В цялата система:
В предната част на стелажа може да се инсталира
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обезопасителна светлинна преграда с датчици на три различни
височини.
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Аксесоари

Рафтове

Подово монтирани колонни
протектори

Протектори за краищата на
стелажите

Значителна форма на защита за
колоните на палетните стелажи,
предпазва от леки щети, причинени от
мотокари.

Стабилна бариера, идеална за
предпазване на уязвими места от
мотокари или други леки щети.

Рафтове

Рафтове с телени мрежи

Използват се между гредите на
палетните стелажи, за да се получат
рафтове, идеални за вдигане на
нивото на кръста.

Телените мрежи са закрепени на
стелажните греди и действат като
рафтове или платформи.

Подпорни греди за палетите

Вертикални задни
ограничители

Закрепени за предните и задните
греди, тези греди служат за подпора
на малогабаритни или повредени
палети.

Издърпващ се модул –
монтиране на греди

Издърпващ се модул – с
колелца

Издърпващият се модул може да
бъде закрепен за гредите на стелажа,
позволявайки палета да бъде
издърпван или прибиран в стелажа.
Товароспособност 600 кг.

Този издърпващ се модул може
да бъде монтиран на пода, с
колела отпред, позволяващи
палетите на нивото на пода да
бъдат издърпвани от стелажа.
Товароспособност 1000 кг.

Разделящи греди

Намоткови/Барабанни
държачи

Идеални за вертикално стоящи дълги
стоки, изработват се по поръчка и
според вашите продукти. Закрепят се
за задните греди.
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Полезен продукт за предпазване
от падане на палетите от задната
страна на стелажа.

За съхранение на кабелни топове
или маслени варели.

Мрежа за защита от падане

Нивелиращи плоскости

Металната мрежа предоставя защита
при различни нежелани случаи, като
предпазване от падащи обекти.

Нивелиращите плоскости се
слагат под колоните, за
правилното нивелиране на
височината им.
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Фиксиращи щифтове
Необходими са фиксиращи щифтове
за конектора на всеки край на
гредите.
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