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Hi280
standard
Visit www.dexion.hu/cs-CZ/Produkty/Manipulace-s-malymi-dily/Hi280---standard/ for the latest information.
Hi280 - standard is a product in the
Díky širokému výběru policových možností, které jsou vhodné category

pro různé situace a řadu plastových skladovacích zásobníků
na uskladnění malých dílů, můžeme nabízet komplexní řešení
pro všechny oblasti uskladnění nebo výběru malých dílů.

Manipulace s drobnými díly
Hi280 - standard
Hi280 – Mobilní
Hi280 - Víceúrovňový
Carton Flow
Police s dlouhým rozestupem Shelfplan
Slotted Angle

Úzké regály nastavitelné bez potřeby šroubování, nebo délkové mini
regálové systémy pro těžší položky s komplexní škálou doplňků
zahrnující válečkové dráhy a mini load systémy znamenají, že
Dexion dokáže zdokonalit jakoukoli manipulační oblast na optimální
prostor a zajistit tak jeho vysokou efektivitu.

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

Manipulace s drobnými díly › Hi280 - standard
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Popis
Design policového regálového systému Hi280 využívá
patentované konstrukce založené na minimálním potřebném
množství konstrukčních prvků. Základem tohoto systému jsou
stojiny a police vyrobené z vysoce kvalitního pozinkovaného
ocelového plechu.

Možnosti použití jsou téměř neomezené; Hi280 může být postaven jako
standardní policový regál stejně tak jako několikapodlažní regálová
konstrukce s podlahami, schodišti, paletovými předávacími místy apod..
Svou použitelností jak pro jednoduché ručně obsluhované regály tak pro
plně automatizované centrální sklady je policový regálový systém Hi280
nejvhodnější a nejuniverzálnější skladovací systém pro manipulaci s
drobnými díly.
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Reference
Cosanit, Belgie
POLO Expressversand, Německo
Mansa Autodele, Dánsko
Dustin, Švédsko
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Sortiment
Policový regálový systém Hi280 je vyráběn z pozinkovaného ocelového
plechu na plně automatické výrobní lince s výslednou vysokou a stálou
kvalitativní úrovní. Design je založen na principu co nejmenšího možství
konstrukčních dílů. Konstrukce bez nutnosti zavětrovacích křížů
umožňuje plně využít celkovou hloubku police.
Pro hloubky od 300 do 1000 mm a délky polic až do 2500 mm, se
stojinamy se standardními délkami mezi 1000 - 4600 mm až po
výškové instalace, které mohou být stavěny až do výšky 15000 mm.
Nosnost může být v rozmezí od 75 do 400 kg rovnoměrně rozloženého
zatížení na polici.
Loading capacity can vary from 75-400 kg for an even spread load per
shelf. Policový regálový systém Hi280 je dodáván s širokou škálou
standardního příslušenství.

Specifikace
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Specifikace

Manipulace s drobnými díly › Hi280 - standard

Policový regálový systém Hi280je vyráběn z pozinkovaného ocelového
plechu a navržen s ohledem na co nejmenší množství konstrukčních
prvků.
Rozměry
Hloubka: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm
Délka: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Výškat: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm (a v násobcích
až do 15000mm)
Zatížení
Nosnost: 75-400 kg/polici
Povrchová úprava
Stojiny a police jsou standardně vyráběné z pozinkovaného ocelového
plechu.
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Příslušensví
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Police

Rozdělovače prostoru

Používají se pro uskladnění všech druhů
zboží a předmětů a vytvářejí další úrovně
v rámci stojanu.

Pro vertikální uskladnění dlouhých
předmětů, jako například trubek a
umožňují rychlý a přímý přístup.

Rozdělovače polic

Tyčové rozdělovače

Používají se na oddělení uskladněných
předmětů a vytvoření menších pozic
v polici.

Složky můžete rozdělit na množství
otevřených tyčových částí.

Speciální nosníky

Vytahovací police

Umožňují velmi hospodárné uskladnění
předmětů s velkými rozměry a šetří
náklady na další police.

Možnost použití jako psací stoly,
pracovní stoly nebo k dočasnému
uložení menších předmětů.

Vytahovací zásuvky

Vytahovací přihrádky/zásuvky

Vhodné pro uskladnění menších
předmětů nebo položek a na vyobrazení
se nachází v kombinaci s plastovými
skladovacími nádobami.

Přihrádka s úplnou nebo částečnou
šířkou.

Uzamykatelné dveře

Koncové chrániče regálů

Uzamykatelné dveře s úplnou nebo
částečnou výškou

Na ochranu podpěr polic před
nárazy.

Spodní podstavce

Plastové skladovací nádoby

Používají se pro vytvoření zarážky podél
přední strany spodních polic.

Ideální pro uskladnění menších
předmětů, k dispozici v množství
velikostí.

