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Hi280
Multietajat
Visit www.dexion.hu/ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/Hi280---Multietajat/ 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 - Multietajat 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.hu to see our other
products.
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Descriere

Sistemul de rafturi multietajate Hi280, cu mezanin interpus, este o
Referinte
constructie din rafturi construita pe doua sau mai multe nivele.
Raftul de jos reprezinta fundatia sistemului mezanin.

Rexel, Germania

Coloanele sunt ranforsate si dimensionate pentru a suporta incarcarea Electrolux Distriparts, Suedia
etajelor superioare. Rafturile constuite ca instalatii de tip multi tier sunt Centrul de componente Toyota, Belgia
folosite adeseori in hale mai mari pentru piese de schimb sau unde este
necesara depozitarea a numeroase obiecte cu rotatie inceata.
Baza unei instalatii multietajate este raftul Hi280 insusi, construit din
stalpi de 1,2 mm si realizati din otel pregalvanizat. Stalpii pot sa treaca
prin podea si sa sustina si rafturile de la al doilea nivel sau acesta poate
fi prevazut cu rafturi de sine statatoare.
Diferite niveluri sunt accesibile cu ajutorul scarilor, cu rafturi sau
sisteme de conveior.

Oferta rapida pentru depozitarea produselor de mici dimensiuni »
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Avantaje
Conceptul se bazeaza pe binecunoscutul sistem de rafturi HI280 sub
forma de instalatie multietajata cu platforme de mezanin interpuse.
Designul necesita o capacitate ridicata de sustinere a componentelor
individuale ceea ce rezulta intr-o instalatie care deschide mari oprtunitati
de a planifica depozitarea intr-un mod optim. Volumul total poate fi folosit
pentru depozitare si manipulare. Articolele folosite cu frecventa redusa
sunt depozitate in pozitiile mai ridicate in vreme ce acelea folosite des
sunt asezate in rafturile de la podea. Instalatiile supraetajate sunt
prezente in zone diferite si reprezinta o solutie de depozitare legata mai
degraba de utilizarea optima a halei si nu de specificul activitatii.

Caracteristici
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Caracteristici

Depozitare produse de dimensiuni reduse › Hi280 - Multietajat

O instalatie multietajata necesita planificare atenta, deoarece incarcarea
finala poate fi considerabila, iar fiecare instalatie trebuie calculata si
verificata individual, pentru a a asigura o siguranta maxima.
Componentele individuale reprezinta piese standard Hi280, dar datorita
conditiilor speciale si a posibilielor incarcari ridicate, instalatia se
completeaza cu contravantuiri pentru stabilizare, dar acest lucru poate
depinde de inaltimea instalatiei.
Caracteristici generale:

Dimensiuni
Inaltime: pana la 15000 mm. Instalatia normala se face pe doua sau trei
niveluri inclusiv parterul. In cazuri speciale au fost create instalatii si cu
patru etaje.

Dimensiuni
Dimensiunea halei insasi este adeseori factorul restrictiv.

Capacitatea de incarcare
Capacitatea de incarcare a rafturilor superioare este acceasi cu aceea
a rafturilor inferioare si este de 75 – 400 kg.
Cu toate acestea structurile multietajate trebuie calculate si verificate
individual.
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Accesorii rafturi usoare
Polita metalica
Folosita pentru a depozita bunuri si
obiecte felurite, creand nivele
suplimentare pentru fiecare modul.

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

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

Tija de separare
Imparte compartimentele in
partitii deschise.

Grinzi speciale

Polita extensibila

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

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

Sertar extensibil

Sertare si tavi extensibile

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

Sertare si tavi cu adancime
completa sau partiala.

Usi blocabile

Protectie de rand

Usi complete si seminchise, prevazute
cu lacate.

Pentru a proteja coloanele raftului
de lovituri.

Grinda inferioara de acoperire

Cutii de depozitare din
plastic

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

Realizeaza o depozitare ordonata a
obiectelor mici.

