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Hi280
–
Mobilní
Visit www.dexion.cz/Produkty/Manipulace-s-malymi-dily/Hi280--Mobilni/ for the latest information.
Díky širokému výběru policových možností, které jsou vhodné Hi280 – Mobilní is a product in the
pro různé situace a řadu plastových skladovacích zásobníků category
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.cz to see our other
products.
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Popis

Policový systém Hi280 disponuje vysokou univerzálností, pokud
se zkombinuje s mobilním systémem Compactus®, poskytuje tak Reference
optimální kompaktní skladový systém. Mobilní policový systém se
používá na skladování menšího zboží, jakož i pro různá archivní
Electrolux Distriparts AB, Švédsko
skladová řešení.
Policový systém je připraven na mobilních jednotkách, které se pohybují
po kolejnicích. Tyto mobilní jednotky splňují hloubku a šířku podle
standardních velikostí systému Hi280.
Kompaktní policové systémy dokážou vytvářet velmi bezpečnou formu
skladování, díky možnosti uzamknout mobilní jednotky a díky přístupu
pro jedinou osobu, která disponuje přístupovým kódem.
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Rozsah
Mobilní policový systém Hi280 se vyrábí z pozinkované oceli v případě
polic, zatímco mobilní část je povrchově upravená epoxidovým
provedením. Mobilní část je vedená prostřednictvím kolejí, které jsou
vestavěné do podlahy, nebo můžou být připevněny k povrchu stávající
podlahy. Navzdory vysokým zatížením do 15 tun je možné lehce
pohybovat řadou policového systému manuálně.
Široká škála univerzálních doplňků v rámci policového systému Hi280
umožňuje lehce nakonfigurovat kompaktní instalaci.
K dispozici jsou elektronické možnosti pro „dotykové ovládání“, snadným stisknutím tlačítka na ovládacím
panelu otevřete policový systém v požadované uličce.
Mobilní policový sytém Compactus® je známý díky svému vysokému stupni spolehlivosti a kvality a díky svému
technickému dizajnu umožňujícímu snadný servis.

Technické údaje
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Technické údaje
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Kompaktní skladová instalace ve skladu dokáže zdvojnásobit skladovou
kapacitu. To je výsledek potřeby jediné přístupové uličky, zatímco
všechny ostatní „eliminované“ uličky jsou součástí skladovacího
prostoru.
Maximální zatížení pro jednu řadu systému je 40 tun v případě, že se
s ním manipuluje manuálně. To odpovídá bloku 20 policových sekcí se
zatížením 2000 kg na každou z nich.
Policovou řadu je možno postavit od 1 000 do 3 000 mm na výšku a na hloubku od 300 do 500 mm. Zatížení na
polici je od 75 - 400 kg. Ovládání takové kompaktní skladové instalace je zajištěno buď manuálně, nebo pomocí
dotykového ovládacího panelu. Uličky mezi sekcemi můžou být vybaveny automaticky se zapínajícími svítidly
v případě jejich otevření. Celková instalace může být doplněna o bezpečnostní přístupový systém.
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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.

