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Drive-In
Visit www.dexion.cz/Produkty/Paletove-regaly/Drive-In/ 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.

Drive-In 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.cz to see our other
products.
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Popis
Ideální pro skladování velkého množství stejného typu zboží:
Váš stávající prostor může být až o 90% efektivněji využitý
oproti konvenčnímu systému standardních paletových regálů.
Vhodné pro zboží, které může být uložené na paletách za sebou nebo
na sobě, ideální pro případy, kdy je požadována vetší přístupnost v
porovnání s blokovým skladováním. Palety jsou ukládány na principu
first-in, last-out (FILO) na nosníky montované po obou stranách
vjezdového kanálu. Z toho vyplývá, že jednotlivé palety nemohou být
přímo dostupné, ale pouze jedna po druhé z čela regálu.

Reference
Bristol Ports, Velká Británie
Staples, Německo
Huhtamäki Oy, Finsko

jako jedna z forem blokového skladování, vjezdové regály významně
navyšují hustotu uložení palet ve skladu. V důsledku tak může být
stávající prostor využit až o 90% lépe v porovnání s ukládáním v
konvenčním paletovém regálovém systému.
Paletové regály Drive-in eliminují potřebu zakládacích a vychystávacích
uliček. Paletový vozík ukládá palety na kolejnice umístěné po stranách zakládacího kanálu, což umožňuje
skladovat řady palet těsně vedle sebe. Vjezdové regály Dexion poskytují bezpečný a efektivní ekvivalent
blokového skladování pro zboží, které je příliš křehké nebo nedostatečně stabilní pro skladování přímo na sobě.
Výhody
• Vysoká hustota skladování - maximální využití objemu skladu
• Více uložených palet na čtvreční metr než s jiným regálovým systémem
• Ideální pro aplikace v mrazících nebo chladících skladech
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• Přístupnost palet na principu FILO
• Používá se obvykle pro zboží stejného druhu

Rozsah
Hladké nosné kolejnice jsou uložené na nosnících zavěšených v
rámech. Stejně jako běžné nosníky systému P90 jsou přestavitelné v
rastru 50 mm. Výrazně zbarvené nájezdové profily pomáhají obsluze
paletového vozíku přesně a rychle umístit paletu do požadovaného
kanálu.

Specifikace
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Specifikace
Výška až 14 m
Hmotnost palet až 1500 kg
Výška patra až 3000 mm
Šířka zakládání až 1800 mm
Teplotní rozsah od -35 do +35 C
Pro více informací o systému dostupném ve Vaší zemi klikněte na
vyberte Vaši zemi.
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Příslušenství
Ochrana stojin montovaná na
podlahu
Silná forma ochrany pro stojiny
paletových regálů, chrání proti
nízkoúrovňovému poškození nárazem
způsobenému vysokozdvižnými vozíky.

Tento typ ochran dokáže pohltit i
značné nárazy. K stojině
paletového regálu se připevňuje
snadno a rychle, bez potřeby
použití nářadí a spojovacího
materiálu.

Ochrany regálových rámů

Ochranná síť

Robustní zábrana určená pro ochranu
zranitelných oblastí před poškozením
vysokozdvižnými vozíky a všeobecnými
nízkoúrovňovými nárazy.

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

Systém tabulek a označení.

Štítky nosnosti a montážní
tabulky

Držák štítků, samolepící nebo
s magnetickou páskou pro různé druhy
polic a nosníků. Více informací o
systému tabulek a označení>>

Nivelační podložky
Nivelační podložky se používají pro
přesné vyrovnání paletového regálu.
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Ochrany stojin převlečné

Tabulky s nosností a montážními
pokyny určené pro montáž na
regály.

