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HI280
Compactus
pentru
incarcari
mari
Visit www.dexion.ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/HI280-Compactus-pentru-incarcari-mari/ for the latest
information.

Cu ajutorul unei game largi de rafturi disponibile precum si a
unei oferte bogate de accesorii diverse pentru acestea,
putem oferi solutii complete pentru orice instalatie de
depozitare a produselor de dimensiuni reduse
Rafturile ajustabile inguste precum si rafturile cu deschidere larga
pot fi echipate cu o gama larga de accesorii, permitand
optimizarea spatiului si a eficientei in fiecare zona de manipulare.

HI280 Compactus pentru incarcari
mari is a product in the category

Depozitare produse de
dimensiuni reduse
Hi280 - Standard
HI280 Compactus pentru incarcari
mari
Hi280 - Multietajat
Rafturi gravitationale pentru cutii
Rafturi cu deschidere mare Shelfplan
Please visit www.dexion.ro to see our other
products.
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Descriere

Rafturile mobile HI280 Mobil combina beneficile rafturilor grele cu
Referinte
un nivel ridicat al eficientei spatiului. Montand rafturile grele
HI280 pe baze mobile, numarul de culoare necesare este de unul.
Sistemul de rafturi mobile HI280 Mobil este ideal pentru depozitarea
bunurilor cu o rotatie redusa.
Adaptare unei game largi de incarcari si dimensiuni
Pe bazele mobile se pot monta diferite coloane si grinzi standard.
Sistemul se adapteaza unei game largi de incarcari si cu dimensiunea
produselor depozitate.
Miscare fara efort
Sistemul de propulsie asigura o miscare fara efort a sistemului mobil,
indiferent de contonut sau de numarul de rafturi.

Oferta rapida pentru depozitarea produselor de mici dimensiuni »
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Produse
Accent pe eficienta spatiului
Capacitate de depozitare aproape dubla

Acces pe usurinta de utilizare
Oferind un sistem manual si 3 sisteme de propulsie electrice, HI280
Compactus® se adapteaza necesitatilor dumneavoastra, asigurand o
operare fara efort.

Accent pe siguranta, securitate si conservare.
Datorita unui numar de caracteristici operationale, va veti simti intotdeauna comfortabil si in siguranta cand se foloseste
sistemul mobil pentru incarcari ridicateHI280 Compactus® si te vei asigura de cea mai buna protectie a bunurilor depozitate
in conditiile potrivite.

Accent pe flexibilitate
Diferite coloane si grinzi standard se folosesc pentru o gama larga de incarcari.
Obiectele lungi pot fi depozitate de-a lungul mai multor module.
Pe cadrele deschise pot sa fie montate rafturi adanci, bune pentru depozitarea dubla.
Disponibil in cadre deschise si inchise.

Accent pe calitate si sustenabilitate
Inalta calitate a constructiei si finisare perfecta.

Accent pe design
Galvanizat.

Caracteristici
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Caracteristici
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Optiuni pentru podea
Se pot monta sine solide, produse din otel laminat la rece:
In podeaua de beton.
Pe o podea falsa cu rampa de aluminiu pentru un acces mai usor.
Intr-o podea de aluminiu pentru o protectie maxima a produselor depozitate.

Dimensiuni
Lungimea bazei mobile: pana la 14,4 metri.
Un rand de rafturi poate fi construit de la 1000 la 3000 mm inaltime si 300 la 500 mm adancime.

Capacitatea de incarcare
In cazul unei capacitati ridicate de incarcare sistemele noastre electrice, ofera o solutie extrem de ergonomica.
Cu doar o atingere puteti muta pana la 300 tone.
Electro

Charge maximale par chariot mobile
Incarcare maxima pe baza mobila:
Incarcare maxima pe baza mobila:
Greutate maxima mobila a blocului:
Ajutorul manivelei

Greutatea maxima blocului care se poate muta cu ajutorul manivelei:
Sistem de propulsie M1 : 15 tone la 4,7 rotatii pe metru.
Sistem de propulsie M2 : 25 tone la 10,2 rotatii pe metru.
Sistem de propulsie M3 : 35 tone la 22,3 rotatii pe metru.
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8 tone
160 tone

15 tone
300 tone
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Accesorii HI280
Polita extensibila

Sertar extensibil

Se poate folosi ca un birou de scris, o
masa de lucru sau pentru depozitarea
temporara a bunurilor de dimensiuni
reduse.

Depozitarea bunurilor sau o
obiectelor mici. Se poate folosi in
combinatie cu cutii de plastic.

Grinda inferioara de acoperire

Protectie de rand

Cu ajutorul grinzii inferioare de
acoperirese poate inchide golul
dintre polita de jos si pardoseala.
Separator

Usi blocabile

Separatorul independent este
confectionat din tabla de otel zincat si
serveste la separarea deschisa a
politelor.

Usi complete si seminchise,
prevazute cu lacate.

Cutii de depozitare din plastic

Sertare si tavi extensibile

Realizeaza o depozitare ordonata a
obiectelor mici.

Sertare si tavi cu adancime
completa sau partiala.

Tija de separare

Grinzi speciale

Imparte compartimentele in partitii
deschise.

Polita metalica
Folosita pentru a depozita bunuri si
obiecte felurite, creand nivele
suplimentare pentru fiecare modul.
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Pentru a proteja coloanele raftului
de lovituri.

Permite depozitarea obiectelor mari
intr-un mod foarte economic,
evitandu-se costul politelor
aditionale.

Separator pentru obiecte
verticale
Pentru depozitarea verticala a
bunurilor lungi, cum ar fi tuburile,
permitand acces rapid si direct.

