www.dexion.be
+32 (0)2 476 26 35

Palletstelling
Pushback
(rollen)
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Pushback-rollen/ for the latest information.
Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden! Palletstelling Pushback (rollen) is a
De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van product in the category
mogelijke toepassingen en accessoires, eenvoudig worden
P90 Palletrekken
aangepast aan uw specifieke opslageisen.
De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: statische palletrekken,
smalle gangen of hoogbouw palletrekken, etagebouw, drive-in
rekken. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; verrijdbare
palletrekken (MOVO), palletdoorrol stellingen en palletpushback
stellingen op carts of rollen.

Statische palletrekken
Verrijdbare palletrekken
Palletrekken smalle gangen
Palletstelling Doosdoorrol
Pull-Out Unit
Palletstelling Etagebouw
Palletstelling Inrijd
Pallet Shuttle Systeem
Palletstelling Pushback (carts)
Palletstelling Pushback (rollen)
P90 - Palletflow systemen
Palletstelling type Rack 83

Please visit www.dexion.be to see our other
products.
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Omschrijving

Pushback stellingen met rollen zijn geschikt voor opslag van
onverpakte goederen op pallets conform het FiLo-principe.
Opslagcapaciteit verhoogt met 75%
Pushback stellingen zijn bijzonder geschikt voor onverpakte goederen
die kunnen worden opgeslagen op pallets volgens de First in, Last out
principe. Hier zijn speciale kanalen met afgeschuinde
rollenbanen (helling van ongeveer 4%) geïntegreerd in een subframe
van het P90 palletstelling systeem. De een na de ander, tot wel tien
pallets, kan door deze kanalen worden geduwd en als er een pallet uit de stelling wordt gehaald, rolt de rest
automatisch naar voren. Individuele pallets kunnen echter niet rechtstreeks worden benaderd. Deze oplossing
minimaliseert niet alleen het aantal handelingen en de af te leggen afstanden, maar verhoogt ook uw
opslagcapaciteit met 75% vergeleken met statische palletstellingen magazijnen.
Opslagruimte creëeren in onbruikbare gebieden
P90 Pushback stellingen kunnen ook worden gebruikt om extra opslagruimte te creëeren in anders onbruikbare
gebieden, zoals boven cross-gangpaden of rond docklevellers. Wanneer deze volledig worden benut, kan een
zeer hoge bezettingsgraad worden bereikt, vergeleken met drive-in stellingen of blokstapeling.
Snelle offerte voor Palletstellingen »
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Voordelen
Voordelen van Pushback stellingen met rollen zijn:
75% ruimtebesparend;
In- en uitslag aan één zijde;
Reductie in- en uitslagtijden;
Geschikt voor bulkopslag / koelcel;
Pallet altijd gepresenteerd aan de voorzijde van de stelling;
Bereikbaar met First-in, Last-out principe;
Elk kanaal apart bereikbaar.

Specificaties
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Specificaties
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Afmetingen:
Hoogtes tot wel 30 meter.
Sectiebelastingen van wel meer dan 30 ton.
Compartment belasting tot wel 5 ton.
Compartment hoogtes tot wel 3.500 mm.
Compartment breedtes tot wel 5.000 mm.
Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u contact met ons
opnemen over de mogelijkheden.
Pushback stellingen zijn bijzonder geschikt voor onverpakte goederen die kunnen worden opgeslagen op
pallets volgens de first in, last out principe.
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