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Standardní
paletové
regály
Visit www.dexion.cz/Produkty/Paletove-regaly/Standardni-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.

Standardní paletové regály is a
product in the category

Paletové regály
Standardní paletové regály
Posuvné paletové regály
Regály s úzkou uličkou
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

Stále nejpoužívanější formou skladování jsou paletové regály.
Paletové regály ve standardním provedení nabízí neomezený
přístup ke všem paletám, jsou vhodné pro všechny typy
používaných palet a neomezují systém požadovaný pro zakládání
palet.
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Reference
Dustin, Švédsko
EnergiMidt A/S, Dánsko
Arabesque, Rumunsko
Bristol Ports, Velká Británie
Iittala Group, Finsko
Maritim AS, Norsko
Seafield Logistics, Velká Británie
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Dokonce i při nejmodernějších skladovacích operacích jsou standardní paletové regály stále nejběžnějším
způsobem skladování palet. Ve všech průmyslových odvětvích logistické firmy oceňují variabilitu našich
paletových regálů, které lze sestavit jako jednoduché nebo dvojité řady.
K dispozici jsou ve výškách do 30 metrů, různé hloubky a šířky polí a proto paletové regály P90 dokonale
zapadají do prostoru, který je k dispozici a jsou vhodné pro všechny druhy ukládaných palet - EURO,
jednorázové nebo atypické zákaznické palety, ohradové palety nebo zásobníky. Palety uložené tímto způsobem
nejsou omezené žádným uspořádáním prostoru a jsou volně dostupné kdykoliv.

Rozsah
Optimální přizpůsobitelnost
Nezáleží na tom, zda pro skladování používáte Europalety, Chep palety,
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jednorázové nebo jiné palety, Gitterboxy nebo drátěné koše – paletové
regály Dexion P90 jednoduše přizpůsobíme do potřebného formátu
šířky, hloubky i výšky.
Vysoká stabilita
Díky výjimečně stabilní konstrukci a precizní výrobě mohou být paletové
regály Dexion P90 vysoké až 30 metrů, s nosností sloupce více než 30
tun. Navíc jsou všechny díly paletových regálů Dexion P90 chráněny
proti korozi pro zajištění dlouhodobé životnosti Vašeho skladového
systému - od rámu až po nejmenší součástku.
Komplexní příslušenství
Se správným příslušenstvím z našeho širokého sortimentu můžete
přizpůsobit každý paletový regálový systém přesně pro Vaše účely. K
dispozici jsou od různých typů nosníků, příčných nosníků a polic až po
širokou škálu ochranných prvků. Navíc můžete vybírat z velkého množství položek pro značení a z celé řady
speciálního příslušenství k systému paletových regálů.
Absolutně pro budoucnost
Budete muset v budoucnu skladovat odlišné zboží? Není problém. Nezáleží na tom, jak se Vaše potřeby budou
vyvíjet - paletový regálový systém P90 jim přizpůsobíme. S jeho modulární konstrukci mohou být poměrně
jednoduše upraveny rozměry polí a díky širokému sortimentu příslušenství můžeme zaručit perfektně vybavený
systém i v případě nutnosti změny.
Výhody
Perfektní přizpůsobitelnost
Výšková přestavitelnost po 50 mm
Výška až do 30 m
Různé hloubky a šířky
Vhodné pro všechny typy skladovacích prostředků
Vyhovuje normám EN, FEM, SEMA, DIN, INSTA

Specifikace
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Paletový regálový systém Dexion Speedlock P90 je
navržený podle standardních rozměrů palet pro zajištění optimálního
využití prostoru.
Paletový regálový systém P90 nabízí 3 typy profilů nosníků; otevřený
nebo uzavřený profil a k životnímu prostředí šetrný profil I-Beam.
Zde klikněte pro více informací o profilu I-Beam
Standardní rozměry:

Hloubka:
Délka:
Výška:

800, 1000, 1100, 1200 mm
od 1500 mm do 5000 mm
od 1500 mm do 30000 mm

Nosnost:
Nosnost úrovně:
Nosnost pole:

do 5000 kg
do 30000 kg

Povrchová úprava:
Stojiny:
Nosníky:
Příslušenství:

pozinkované
pozinkované nebo lakované
pozinkované nebo lakované

Další rozměry paletového regálového systému Dexion mohou být vyrobené na míru podle zákaznických a
projektových požadavků.
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Příslušenství
Ochrana stojin montovaná na
podlahu

Police

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.

Ochrana stojin s pěnovou výplní

Ochrany regálových rámů

Kovová ochrana stojin, s pěnovou výplní
pohlcující otřesy.

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

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

P90 Tubular Barrier

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

A Strong 500mm High Metal
Tubualr Barrier for rack end
protection finished in bright
RAL1004 Yellow.

Příčné nosníky

Svislé zadní zarážky

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

Užitečné bezpečnostní zařízení,
které zabraňuje pádu palet ze zadní
strany regálu.

Výsuvné zařízení pro připevnění na
nosník

Výsuvné zařízení s kolečky

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

5/6

Ochrany stojin převlečné

Více informací o policích z
drátěného pletiva>>

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.
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Tunelové příčníky

Dělící tyče

Tunelové příčníky slouží jako podpěra
pro malé palety, umísťují se mezi
nosníky paletového regálu.

Ideální pro svisle stojící dlouhé
zboží, vyrobené na míru dle Vašich
výrobků. Připevňují se k zadnímu
nosníku.

Držáky na sudy/cívky

Odkapové vany

Pro ukládání kabelových cívek nebo
sudů.

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.

Držáky cívek/válců

Ochranná síť

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.

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>>

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

Pojistky

Nivelační podložky

Červeně značené pojistky jsou
používané pro obě strany paletového
nosníku a nepřehlédnutelně tak zajišťují
nosník proti nechtěnému vyháknutí.

Nivelační podložky se používají pro
přesné vyrovnání paletového regálu.

