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Mobilné
paletové
regály
Visit www.dexion.sk/Produkty/Paletova-manipulacia/Mobilne-paletove-regaly/ for the latest information.
Široká škála možností!
Vďaka širokej škále možných aplikácií a doplnkov, naše systémy
paletových regálov sa dokážu ľahko prispôsobiť Vašim špecifickým
skladovým požiadavkám. Od štandardnej širokej uličky, cez úzku
uličku, výškové možnosti až po multi-úrovňové systémy a mobilné
regály, naše systémy poskytujú ideálne riešenia.

Mobilné paletové regály is a product in
the category

Paletizovaný tovar
Štandardné paletové regály
S úzkou uličkou
Mobilné paletové regály
Vyťahovacia jednotka
Drive-in
Systém Shuttle
Push Back
Pallet Flow
Systém Premierack so širokou uličkou
Please visit www.dexion.sk to see our other
products.

Paletizovaný tovar › Mobilné paletové regály
>

Popis
Znížené náklady pri novostavbách, alebo možnosť
efektívnejšieho využitia existujúcich skladových priestorov.
MOVO, mobilný paletový systém od Dexion je optimálnym
riešením.

Elektronicky ovládaný mobilný regálový systém MOVO funguje na báze
zapustených koľajničiek a dokáže uniesť zaťaženia až do 24 ton na
jednu sekciu a to až do výšky 12 metrov.
Keď sa jednotlivé uličky otvárajú, najmodernejšia technológia senzorov
a rôzne možnosti riadenia zabezpečujú ľahkosť prevádzky a absolútnu
bezpečnosť.
Vďaka širokej škále doplnkov je systém MOVO vhodný pre akýkoľvek typ
skladovaného tovaru a so zaručenou prevádzkovou bezpečnosťou pri
teplotách až do -30° C je ideálnym riešením pre použitie v priestoroch
chladiarenských skladov.

Výhody
Maximálne využitie skladového priestoru – iba jedna prevádzková ulička
Úspora až 40% priestoru vyžadovaného konvenčným paletovým systémom
Alternatíva zvýšenia skladovej kapacity až o 80%
Dobrá miera obsadenosti napomáha redukovať účty za energiu
v chladiarenských skladoch
100% individuálny prístup k paletám
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Modulárny dizajn pre akékoľvek požiadavky
Bezpečnosť podľa smernice „European Directive 2006/42/EG“ a „DIN EN
15095“

Rad
Modulárny dizajn systému MOVO znamená, že je vďaka nemu možné
navrhnúť tie najefektívnejšie a najekonomickejšie riešenia v rámci
akejkoľvek situácie. Koľajničky, základy a ovládací systém sa vyberajú
s ohľadom na Vaše požiadavky a požiadavky budovy.
Okrem štandardného ovládania MOVO existuje škála ďalších ovládacích
metód, ktoré je možné využiť pre zrýchlenie Vašej prevádzky, alebo pre
zabezpečenie spoľahlivej skladovej kontroly.
Systém MOVO sa môže prispôsobiť Vašim požiadavkám na ovládanie,
od jednoduchého dodania rádiového ovládania na vysokozdvižný vozík,
až po plnú integráciu do Vašej siete skladového systému ERP.
Rozdiel je v detaile.. .
svetelná kontrola – iba otvorená ulička je osvetlená
zákazkový/objednávkový mód – otvára vopred určené uličky
nočná pozícia – zlepšuje cirkuláciu vzduchu
pozícia sprinkler – mód pre požiarnu ochranu
pozícia oheň – oddeľuje zistený vozík
diaľkové ovládanie – diagnostika a údržba od expertov
A všetko pre sklady s chladiarenskými či bežnými teplotami.

Technické údaje
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Technické údaje
Váška do 30 m
Zaťaženie bunky viac ako 30 ton
Váha ukladaného tovaru do 5 ton
Výška ukladaného tovaru do 3500 mm
Šírka ukladaného tovaru do 5000 mm
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Doplnky – Paletové regály
Ochrana pilierov namontovaná na
podlahu
Silná forma ochrany pre podpery
paletových regálov, chráni proti
nízkoúrovňovému nárazovému
poškodeniu spôsobenému
vysokozdvižnými vozíkmi.

Police

Zacvakávacie chrániče podpier
Tieto chrániče podpier dokážu
pohltiť veľké nárazy a k podpere
paletového regálu sa pripevňujú
rýchlo, a to bez potreby použitia
ďalších pripevňovacích prvkov.

Ochrana pilierov s penou

Koncové chrániče regálov

Kovová ochrana pilierov, v ktorej sa
nachádza pena pohlcujúca otrasy.

Silná zábrana, ktorá je ideálna na
ochranu zraniteľných oblastí pred
poškodením vysokozdvižnými
vozíkmi a všeobecnými
nízkoúrovňovými nárazmi.

Police

Police z drôteného pletiva

Umiestňujú sa medzi nosníky
paletových regálov, aby tak vytvorili
police. Sú ideálne na vyberanie na úrovni
zápästia.

Polica z pletiva sa umiestňuje na
nosníky paletových regálov
a funguje ako polica alebo pokrytie.

Drevené pokrytie

P90 Tubular Barrier

Látkou obalené borovicové dosky, ktoré
sa umiestňujú medzi nosníky paletových
regálov a podopierajú malé výrobky
alebo malé palety.

A Strong 500mm High Metal
Tubualr Barrier for rack end
protection finished in bright
RAL1004 Yellow.

Podporné tyče paliet

Zvislé zadné zarážky

Tieto tyče umiestnené na predných
a zadných nosníkoch podopierajú malé
alebo poškodené palety.

Užitočné bezpečnostné zariadenie,
ktoré zabraňuje spadnutiu paliet zo
zadnej strany regálu.

Vyťahovacie zariadenie –
Pripevnenie na nosník

Vyťahovacie zariadenie – s
kolieskami

Vyťahovacie zariadenie môžete pripevniť
na nosník regálu, čo umožní vytiahnutie
palety z regálu alebo jej zatlačenie do
regálu.

Toto vyťahovacie zariadenie môžete
pripevniť k podlahe tak, aby boli
kolieska na prednej strane, čo
umožňuje vytiahnutie paliet na
úrovni podlahy z regálu.

Nosnosť – 600 kg.

Viac informácií o policiach z
drôteného pletiva>>

Nosnosť – 1000 kg.
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Tunelové chrániče

Oddeľovacie tyče

Tunelové chrániče sa umiestňujú medzi
nosníky a podopierajú malé palety.

Ideálne pre zvislo stojace dlhé
výrobky, vyrobené z dôvodu
usporiadania a prispôsobenia
vašich výrobkov. Pripevňujú sa
k zadnému nosníku.

Držiaky cievok/sudov

Odkvapové misy

Na uskladnenie káblových cievok alebo
sudov oleja.

V prípade, že môže dôjsť k úniku
(nebezpečných) kvapalín, na
podlahu (alebo na každú úroveň)
môžete umiestniť odkvapové misy.
Odkvapové misy sú galvanizované.
K dispozícii sú rôzne veľkosti.

Nosiče cievok/valcov

Protipádová sieť

Na uskladnenie veľkých káblových
cievok alebo zvinutých kobercov.
Podporná tyč s vysokou nosnosťou,
ktorú môžete jednoducho uložiť na
miesto a vybrať z miesta.

Kovový sieťový výrobok, ktorý
ponúka ochranu pre rôzne
situácie.

Systém tabuliek a označení.

Nakladacie a montážne tabuľky

Držiak štítkov, samolepiaci alebo
s magnetickou páskou pre rôzne druhy
políc a nosníkov. Viac informácií
o systéme tabuliek a označení>>

Tabuľky pre nakladacie a montážne
pokyny, ktoré môžete namontovať
na regály.

Poistné kolíky

Vyrovnávacie podložky

Poistné kolíky nosníka sa vyžadujú pre
spojku na každom konci nosníka.

Vyrovnávacie podložky sa používajú
pod podperami na správne
zdvihnutie výšky podpery

Viac informácií o
výrobku Protipádová sieť>>

