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Posuvné
paletové
regály
Visit www.dexion.ie/cs-CZ/Produkty/Paletove-regaly/Posuvne-paletove-regaly/ for the latest information.
Široké spektrum možností!
Díky široké škále možných aplikací a doplňků, se naše systémy
paletových regálů dokážou snadno přizpůsobit Vašim specifickým
skladovým požadavkům. Od standardní široké uličky, přes úzkou
uličku, výškové možnosti až po multi-úrovňové systémy a mobilní
regály, naše systémy poskytují ideální řešení.

Posuvné paletové regály is a product
in the category

Paletové regály
Standardní paletové regály
Regály s úzkou uličkou
Posuvné paletové regály
Vytahovací jednotka
Drive-In
Systém paletových vozíků Shuttle
Push Back - vozíky
Push Back
Pallet Flow
Premierack se širokou uličkou
Please visit www.dexion.ie to see our other
products.
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Popis

Snížení nákladů na novostavbu nebo možnost výrazně efektivněji
využít daný skladový prostor. Posuvné paletové regály MOVO od Reference
firmy Dexion jsou tím optimálním řešením.
Elektronicky řízený systém posuvných regálů pro velká zatížení MOVO
se pohybuje po kolejnicích zabudovaných do podlahy a každé pole
může nést až 24 tun při výšce až 12 m.
Nejmodernější senzory a různá kontrolní zařízení zajišťují jednoduchou
ovladatelnost a absolutní bezpečnost v každé otevřené uličce.
Díky široké škále příslušeství je MOVO vhodné pro jakýkoliv druh
skladovaného zboží a díky garantované spolehlivosti provozu při
teplotách přes -30°C je ideální pro použití v mrazírnách.
Výhody
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Maximální využití skladové plochy - pouze 1 operativní ulička
Šetří až 40% plochy potřebné pro konvenční paletové regály
Alternativně navýší skladovou kapacitu až o 80%
Díky dobrému využití prostoru pomáhá snižovat náklady na chlazení
100% individualně přístupné palety
Modulární design přizpůsobivý různým požadavkům
Bezpečnost odpovidající Evropskému nařízení 2006/42/EG a DIN EN 15095

Rozsah
Modulární desig systému MOVO zanmená, že je snadné navrhnout
nejvýhodnější a nejefektivnější sestavu pro danou situaci. Kolejnice,
podvozky a ovládací systém jsou vybrány tak, aby poskytly to nejlepší
možné pro Vaše požadavky a budovy.
Jako doplněk standardního ovládání MOVO jsou k dispozici různé
další postupy, které mouhou sloužit ke zrychlení Vaší operativnosti nebo
k zajištění spolehlivé kontroly nad Vaším skladem.
MOVO může být na míru přizpůsobené Vašim požadavkům, od
jednoduchého přidání dálkového ovládání na vysokozdvižný vozík až po
úplnou integraci s Vaším systémem řízení skladu.
Rozdí je v detailu...
říszení osvetlení - pouze otevřená ulička je osvětlená
Vychystávací režim - otevření předvybrané uličky
noční rozmístění - podporuje cirkulaci vzduchu
sprinklerové rozmístění - režim pro požární ochranu
zásobovací rozmístění - otevře částečně několik uliček najednou pro
přístup vzdálené ovládání - expertní diagnostika a údržba
A všechno pro chlazené a normální sklady.

Specifikace
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S více než 9000 instalacemi po celém světě získával DEXION
zkušenosti po mnoho desetiletí jako výrobce a dodavatel posuvných
paletových regálů pro vysoká zatížení. Na základě těchto zkušeností
dokážeme navrhovat naše MOVO - Mobilní Paletové Regálové systémy
pro naše zákazníky tím nejoptimálnějším způsobem, který nejlépe
naplňuje jejich očekávání a potřeby. Níže uvedený seznam technických
dat dává přehled o široké škále možných použití.

Zatížení a rozměry:
Zatížení pole: do 24t, v závislosti na systému
Celkové zatížení jednoho vozíku:
až 800 tun
(projekt takového rozsahu byl skutečně instalován)
Délka vozíku: až 90m
Výška regálu: až 12m
Šířka pole: až 5000mm

Funkce ovládání:
Lane travel
Rádiové ovládání
Režim vychystávání zakázek
Automatické rozsvěcení světel
Dvě rozdílné požární pozice
Noční pozice
Větrací pozice
Sprinklerová pozice
WMS- automatické ovládání
ERP- automatické řízení
Vzdálená diagnostika

Bezpečnost:
Pro každou uličku:
Podélná světelná závora
Zařízení na počítání vozíků
akustické varování při pohybu
LED - majáky při při pohybu
Nouzové STOP vypínače na každém vozíku

Napříč celé sestavy:
Napříč přes celou sestavu může být instalována světelná závora s paprsky ve třech různých výškách.
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Pro více informací o systému dostupném ve Vaší zemi klikněte na select your country.
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Příslušenství
Police

Police

Drátěné police

Umísťují se mezi nosníky paletových
regálů a tvoří tak police. Ideální pro
použití v úrovních určených pro ruční
zakládání.

Drátěná police se umísťuje na
nosníky paletových regálů a slouží
jako police nebo jako zakrytí.

Dřevěné rošty

Příčné nosníky

Dřevěné rošty umístěné mezi nosníky
paletových regálů slouží pro ukládání
drobnějšího zboží nebo vynešení
menších palet.

Příčné nosníky zavěšené mezi
předními a zadními nosníky nesou
malé nebo poškozené palety.

Svislé zadní zarážky

Výsuvné zařízení pro
připevnění na nosník

Užitečné bezpečnostní zařízení, které
zabraňuje pádu palet ze zadní strany
regálu.
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Více informací o policích z
drátěného pletiva>>

Výsuvné zařízení můžete připevnit
na nosník regálu, což umožní
vytažení palety z regálu nebo její
zasunutí do regálu. Nosnost až 600
kg.

Výsuvné zařízení s kolečky

Držáky na sudy/cívky

Toto výsuvné zařízení můžete připevnit
k podlaze. Díky kolečkům na přední
straně je umožněno snadné vysunutí
palet na úrovni podlahy z regálu.
Nosnost až 1000 kg.

Pro ukládání kabelových cívek nebo
sudů.

Odkapové vany

Držáky cívek/válců

V případech, kdy může dojít k úniku
(nebezpečných) kapalin můžete na
podlahu (nebo na každou úroveň) umístit
odkapové vany. Odkapové vany jsou
galvanizované. K dispozici jsou různé
velikosti.

Pro uskladnění velkých kabelových
cívek nebo smotaných koberců.
Nosná tyč určená pro vysoká
zatížení, kterou můžete jednoduše
založit nebo vyložit ze svého místa
v regálu.

Ochranná síť

Systém tabulek a označení.

Kovová ochranná sí, která poskytuje
ochranu v celé řadě případů.
Více informací viz. Ochranná síť>>

Držák štítků, samolepící nebo
s magnetickou páskou pro různé
druhy polic a nosníků. Více
informací o systému tabulek a
označení>>
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Štítky nosnosti a montážní
tabulky
Tabulky s nosností a montážními
pokyny určené pro montáž na regály.

Pojistky

Pojistky
Červeně značené pojistky jsou
používané pro obě strany paletového
nosníku a nepřehlédnutelně tak zajišťují
nosník proti nechtěnému vyháknutí.
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Nivelační podložky
Nivelační podložky se používají pro
přesné vyrovnání paletového regálu.

