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Konzolové
regály
Visit www.dexion.sk/Produkty/Skladovanie-dlhych-materialov/Konzolove-regaly/ for the latest information.
Regály Cantilever, Pidgeon-hole, Timber locker, A-regály
a regály pre kovové plechy/tabule sú špeciálne navrhnuté za
účelom skladovania tovaru a položiek rôznych dĺžok.

Konzolové regály is a product in the
category

Zakladanie dlhých materiálov

Sú ideálne pre bezpečné a organizované skladovanie dlhých
a ťažkých bremien. Taktiež sú ideálnymi systémami pre uskladnenie Ľahký systém Cantilever
oceľových tyčí, rúr, trubíc, nábytku a balení reziva. Niektoré z nich sú Konzolové regály
tiež vhodné pre uskladnenie dosiek, kovových tabúl alebo veľkých
Please visit www.dexion.sk to see our other
a hodnotných položiek ako sú napr. prepravky, krabice, alebo
products.
dokonca biela technika. Najlepšie riešenia poskytujú jasnú
dispozíciu s jednoduchým prístupom, využívajú minimum priestoru
za minimálne náklady.

Skladovanie dlhých materiálov › Konzolové regály
>

Popis

Regálový systém Cantilever nemá predné stojky, ktoré by stáli
v ceste vkladaniu a vyberaniu tovaru. Všetky úrovne sú
k dispozícii pre vysokozdvižný vozík.
Variabilita nášho systému Cantilever z neho robí ideálnu voľbu pre
všetky typy pracovného prostredia: od ručnej/remeselnej výroby až po
veľkovýrobu a od obchodov s domácimi potrebami až po distribútorov
maloobchodných sietí.
Systém Cantilever je ideálny pre uskladňovanie zložitých a dlhých
položiek ako napr. oceľové tyče, rúry, trubice, balíky reziva, nábytku
alebo dokonca bielej techniky. Produkty sú skladované horizontálne na
ramenách a manipuluje sa s nimi buď manuálne alebo s použitím
vysokozdvižných vozíkov, či žeriavov.
Systém Cantilever je k dispozícii v jednostrannej či obojstrannej
konfigurácii. Obojstranný regál poskytuje maximum skladovej kapacity
na jednom centrálnom stĺpe, zatiaľ čo jednostranný regál je navrhnutý
tak, aby priliehal k stene.
Keďže sa jedná o modulárnu koncepciu, je možné na základe
meniacich sa skladových požiadaviek pridať dodatočné ramená, stojky,
či vzpruhy.
Všetky aspekty návrhu tohto produktu boli uskutočnené v súlade
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Referencie
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Všetky aspekty návrhu tohto produktu boli uskutočnené v súlade
s odporúčaniami FEM 10.2.09 a EN 1993-1-1:2005, Návrh oceľových
konštrukcií.
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Príslušenstvo pre konzoly
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Pevne zastavovače

Odnímateľné zastavovače

Navarené koncové platne sapoužívajú
ako riešenie pre náročnépoužitie za
účelom zastavenia
uskladnenýchpoložiek pred vypadnutím
zregálu.

Odnímateľný koncový
zastavovačpredstavuje
najpoužívanejšie riešeniena
predchádzanie pretáčaniu
položieksmerom dopredu. Táto
položka sa dáosadiť aj dodatočne.

Mobilné základne

Ramená na uskladnenie zvitkov

Konzolové regále sa dajú
tiežnainštalovať na mobilné vozíky
prenáročné použitie MOVO.

Konzolový regál sa dá
nakonfigurovaťtak, aby bezpečne a
efektívneuskladnil kovové zvitky
alebo cievky.

Oceľové mriežky

Strešná konštrukcia

Na ramená konzoly sa dá
umiestniťoceľová mriežka, aby sa
zabránilovypadnutiu malých produktov
medziramená.

Pridanie strešného systému
chránikonzolu a pod ňou
uskladnené tovarypred prírodnými
živlami.

