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Hi280
policová
systém
štandard
Visit www.dexion.sk/Produkty/Skladovanie-malych-komponentov/Hi280-Standard/ for the latest information.
Hi280 - štandard is a product in the
category

So širokým výberom policových možností, ktoré sú vhodné
pre rôzne situácie a škálou plastových boxov pre skladovanie Skladovanie malých
menších súčastiek, dokážeme ponúknuť komplexné riešenia komponentov
pre sklady a manipuláciu s menším tovarom.

Hi280 - štandard
HI280 mobilný
HI280 viacúrovňový
Carton Flow
Police s dlhým rozstupom - Shelfplan
Slotted Angle

Úzke regály nastaviteľné bez potreby skrutkovania, alebo dĺžkové
mini regálové systémy pre ťažšie položky s komplexnou škálou
doplnkov zahŕňajúcou valčekové dráhy a mini load systémy
znamenajú, že Dexion dokáže zdokonaliť akúkoľvek manipulačnú
oblasť na optimálny priestor a zabezpečiť tak jeho vysokú efektivitu.

Please visit www.dexion.sk to see our other
products.

Skladovanie malých komponentov › Hi280 - štandard
>

Opis

Dizajn nášho policového systému Hi280 využíva patentovanú
konštrukčnú metódu. Jeho dizajn je založený na minimálnom
počte komponentov; Základom systému sú stojky a police
vyrobené z pozinkovanej ocele vysokej akosti.
Škála aplikácií je neobmedzená, systém Hi280 môže byť postavený ako
tradičný policový systém alebo ako výšková inštalácia s podlažiami
medzi úrovňami.
Vhodný je ako pre samostatné a manuálne obsluhované manipulačné
a skladové oblasti, tak aj pre veľké plne automatizované centrálne
sklady, systém Hi280 je najflexibilnejším a najuniverzálnejším skladovým
systémom pre menší tovar.
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Rozsah
Policový systém Hi280 sa vyrába z pozinkovanej ocele na plne
automatizovaných výrobných linkách, vďaka čomu sa jedná o produkt
s vysokou a stálou kvalitou. Dizajn vychádza z princípu minimálneho
možného počtu komponentov. Absencia potreby krížového zavetrenia
umožnila dizajn, ktorý poskytuje maximálnu skladovú kapacitu vďaka
svojej hĺbke.
Od hĺbok 300-1000 mm a dĺžok políc do 2500 mm, so stojkami, ktorých
výška je flexibilná od 1000 do 4600 mm pre štandardný dizajn, až po
výškové inštalácie, kde môže byť systém postavený do výšky 15000
mm.
Zaťaženie sa môže líšiť od 75-400 kg pre rovnomerné rozloženie na
policu. Policový systém Hi280 sa dodáva so širokou škálou doplnkov.

Špecifikácia
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Špecifikácia

Skladovanie malých komponentov › Hi280 - štandard

Policový systém Hi280 je konštruovaný z pozinkovanej ocele a je
navrhnutý s potrebou minimálneho počtu komponentov.
Rozmery:
Hĺbka: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm
Dĺžka: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Výška: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm (a v násobkoch
až do 15000mm)
Zaťaženie
Veľkosť zaťaženia: 75-400 kg/policu
Prevedenie
Stojky a police sú vyrábané ako štandard z pozinkovanej ocele.
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Príslušenstvo Hi280 – štandardné
Police

Rozdeľovače priestoru

Používajú sa na uskladnenie všetkých
druhov tovarov a predmetov a vytvárajú
ďalšie úrovne v rámci stojana.

Na vertikálne uskladnenie dlhých
predmetov, ako napríklad rúr a
umožňujú rýchly a priamy prístup.

Rozdeľovače políc

Tyčové rozdeľovače

Používajú sa na oddelenie uskladnených
predmetov a vytvorenie menších pozícií
v polici.

Priečinky môžete rozdeliť na
množstvo otvorených tyčových
častí.

Špeciálne nosníky

Vyťahovacie police

Umožňujú veľmi hospodárne
uskladnenie predmetov s veľkými
rozmermi a šetria náklady na ďalšie
police.

Možnosť použitia ako písacie stoly,
pracovné stoly alebo na dočasné
uloženie menších predmetov.

Vyťahovacie zásuvky

Vyťahovacie
priehradky/zásuvky

Vhodné na uskladnenie menších
predmetov alebo položiek a na
vyobrazení sa nachádza v kombinácii
s plastovými skladovacími nádobami.
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Priehradka s úplnou alebo
čiastočnou šírkou.

Uzamykateľné dvere

Koncové chrániče regálov

Uzamykateľné dvere s úplnou alebo
čiastočnou výškou

Na ochranu podpier políc pred
nárazmi.

Spodné podstavce

Plastové skladovacie nádoby

Používajú sa na vytvorenie zarážky
pozdĺž prednej strany spodných políc.

Ideálne na uskladnenie menších
predmetov, k dispozícii v množstve
veľkostí.

