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LODNÉ POLICE A SKRINKY
Kvalita a bezpečnosť na palube

Lodné police a skrinky

Políc HI280 pre využitie na mori
Aj napriek tomu, že lodný priemysel patrí medzi najstaršie priemyselné odvetvia na svete, ktoré pokračujú vo
svojej dominancii vo svetovej ekonomike, väčšina ľudí toho vie skutočne málo o tejto komplexnej hybnej sile,
ktorá zasahuje do takmer každej veci, ktorú v živote používate, a to od oblečenia, ktoré nosíte, po ovocie, ktoré
jete, až po volant vo vašom vozidle. Všetky tieto veci sú dostupné vďaka priemyselnému odvetviu, ktoré funguje
od dôb, kedy sa človek naučil plaviť.
V súčasnosti sa neuveriteľných 70
percent svetovej flotily kontroluje z
Európy, pričom Nórsko predstavuje
globálne uznávanú vedúcu mocnosť
námorného obchodu. Počas globálneho
zdieľania komodít je potreba plynulej a
efektívnej logistiky pre moderný lodný
priemysel životne dôležitá. A zatiaľ čo
nepretržite narastajú nároky zákazníkov
a zvyšuje sa komplexnosť prepravy, je
potrebné nepretržité prehodnocovanie
spôsobov uchovávania kvality produktov
v rámci prepravného reťazca.

Tradične pozostávajú nórske prístavy zo štyroch hlavných trhov: zahraničné plavidlá, malé špecializované plavidlá,
rybárske plavidlá a trajekty na prepravu osôb. Počas rokov nadobudla spoločnosť Constructor skúsenosti na
každom z týchto trhov a chápe výzvy, s ktorými sa každý z nich stretáva, čo pomohlo vylepšiť jedinečné skladovacie
riešenia, ktoré sa ponúkajú pre každý z týchto trhov.
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Základné princípy...
Komponenty lodných políc a skriniek HI280

sa vyrábajú z vysokokvalitnej vopred galvanizovanej ocele.
Systém je univerzálny produkt pre náročné používanie
dostupný v širokej škále veľkostí, aby sa zabezpečila možnosť
prispôsobenia individuálnych riešení podľa požiadaviek
klientov. Dajú sa rýchlo a jednoducho zložiť, pričom hlavné
komponenty sa jednoducho do seba zaháknu a uzamknú,
čím sa zabezpečí silná a odolná konštrukcia.

Stojka v tvare T, je široká 50 mm a hlboká 51 mm. Rovnaký

diel sa v rámci rámu používa pre prednú a zadnú stojku. Tvar
stojky s dutým jadrom zaručuje jej vysokú nosnosť s ohľadom na
hrúbku materiálu. Plechové zadné čeľuste stojky sú navzájom
spojené každých 100 mm.

Každá skladovacia úroveň pozostáva z dvoch
dielov, police a nosníka police. Polica je vyrobená z

profilovanej ocele s vypuklou prednou stranou a zahnutými
zadnými a bočnými stranami. Plech je vzájomne pospájaný
pre zvýšenie tuhosti police.

Predná časť police má na oboch stranách výstupky ktorými sa
zavesí na stojku. Toto spojenie zabezpečuje vysokú stabilitu
po celej dĺžke regálu.
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Lodné police a skrinky

8 štandardných modulov lodných skriniek
Nasledujúcich 8 štandardných modulov bolo navrhnutých na rýchle a jednoduché objednanie.
Štandardné rozmery skrinky sú 2100 x 500 x 1050 mm (V x H x Š). K dispozícii sú i výšky 1000 a 1600 mm. Skrinky sú z
oceľového plechu, dvere a zásuvky sú lakované, biele. Dvere sa dodávajú so zámkovou sadou obsahujúcou zabudovanú
rukoväť pre ľahkú manipuláciu. Všetky police sa dodávajú s prednou lištou proti vypadávaniu malých predmetov. Skrinky
sa dajú vybaviť požadovaným počtom políc, rozdeľovačov alebo zásuviek.
Tento štandardný systém sa dá tiež prispôsobiť pre akékoľvek špecifické potreby. Napr. môžeme dodať skrinku s výškou
1800 mm, ale s 1600 mm dverami.

Výhody systému
Silná a pevná konštrukcia
Univerzálny
Vopred galvanizované
komponenty
Široký rad príslušenstva

Prispôsobené lodné Políc
Štandardné moduly lodných
skriniek
Vysoké nosnosti
Štandardné riešenia pre špeciálne
použitia

Upevnené k telu lode
(žiadne zváranie)
Rýchla inštalácia
Bezpečnosť a sila schválená
organizáciou NATO a
spoločnosťou Lloyd

Okrem toho vám môžeme poskytnúť široký rad košov a priehradiek, a to od veľmi malých plastových košov
až po veľké eurokontajnery. Dostupná je samostatná príloha, ktorá popisuje diely rozsiahleho radu, ktorý je
obzvlášť vhodný na použitie so systémom políc HI280.
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HI 280 2 - 500

HI 280 6 - 500

HI 280 7 - 500

HI 280 8 - 500

7 Políc

11 Políc

10 Políc

9 Políc

30 Rozdeľovačov 200 mm

4 Rozdeľovačov 300 mm

2 Rozdeľovačov 400 mm

11 Rozdeľovačov 200 mm

9 Rozdeľovačov 250 mm

12 Zásuviek 156x99 mm

18 Zásuviek 156x99 mm

HI 280 9 - 500

HI 280 10 - 500

HI 280 11 - 500

HI 280 12 - 500

10 Políc

11 Políc

11 Políc

13 Políc

2 Rozdeľovačov 300 mm

4 Rozdeľovačov 300 mm

4 Rozdeľovačov 300 mm

2 Rozdeľovačov 250 mm

15 Rozdeľovačov 250 mm

12 Rozdeľovačov 200 mm

6 Rozdeľovačov 250 mm

6 Rozdeľovačov 200 mm

12 Zásuviek 156x99 mm

12 Zásuviek 156x99 mm

24 Zásuviek 156x99 mm

30 Zásuviek 156x99 mm

3 Zásuviek 313x99 mm

6 Zásuviek 313x99 mm

6 Zásuviek 313x99 mm

12 Zásuviek 313x99 mm
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Lodné police a skrinky

Špeciálne riešenie lodných políc
Špeciálne sme navrhli celý rad
príslušenstva na bezpečné uskladnenie
malých prepravovaných dielov, aby sa
predišlo ich vypadnutiu pri drsných
podmienkach na mori.

Každá polica obsahuje kovový
pás, ktorý je zvyčajne upevnený na
prednej strane police. Na sieti stĺpov
sa nachádzajú stĺpové príruby a
zabezpečovacie háky. Na predelenie
do priečinkov sa používajú oddeľovače.
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Riešenia pre zákazníkov
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Príslušenstvo pre HI280
Rôzne diely príslušenstva zjednodušujú individuálne prispôsobenie pre uskladnené tovary alebo pre rôzne fyzické rozmery.
Vždy pre vás nájdeme nejaké riešenie. Toto je len pár príkladov.
Plastové nádoby a priehradky - Ideálne na
uskladnenie menších predmetov, k dispozícii v
mnohých veľkostí.

Zásuvkový blok - na uskladnenie malých dielov
s umiestnením priamo na polici systému HI280
alebo zásuvky zavesené do rámu.

Brzdy dvier - používajú sa na zníženie rizika
pomliaždenia pri náročných podmienkach na mori.

Rozdeľovač políc, plná výška - Používajú
sa na oddelenie uskladnených predmetov a
vytvorenie sekcií v polici. Zaistené 4 kolíkmi
medzi hornou a spodnou policou.

Predná lišta - Nasadzuje sa na prednú a/alebo
zadnú časť police, aby položky nemohli spadnúť
z police. Dajú sa ukladať na seba.

Rozdeľovač police, čiastková výška - Používa
sa na rozdelenie police na menšie priečinky.
Nezávislé od rozstupu políc na vrchnej časti
police. Dostupné s výškou 90 mm a 140 mm.

Držiak štítkov - Po pripevnení na stojku
poskytuje presnú a okamžitú identifikáciu.

Panely na náradie - ideálne na skladovanie
menších predmetov, pričom sú dostupné vo
viacerých veľkostiach.

Uzamykateľné dvere - Uzamykateľné dvere s
plnou alebo čiastkovou výškou.
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Dexion, spol. s r.o.
Bratislava Logistics Park, Hala B
Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, Slovakia
Tel.: +421 (0) 24 02 59 110
Mobil: +421 908 791 888
Revízny technik: +421 911 437 209
www.dexion.sk
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