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Statische
palletrekken
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletrek-Statisch/ for the latest information.
Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden! Statische palletrekken is a product in
De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van the category
mogelijke toepassingen en accessoires, eenvoudig worden
Palletrekken type P90
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
Palletstellingen Etagebouw
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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Informatie

De statische P90 palletrek biedt onbeperkt toegang tot allepallets,
Referenties
is optimaal aan te passen aan de opslageisen en heeft een
uitgebreid accessoirepakket.

Palletstelling Statisch
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De meest optimale oplossing ontwerpen
Bij statische rekken is het belangrijk om vast te stellen wat de beschikbare én benodigde gangpadbreedte
tussen de palletrekken is. Dit hangt met name af met welk type heftruck wordt gewerkt; een voordelige
driewieler (geschikt in brede paden), een combitruck (man-up en geschikt voor hele smalle paden) of zelfs een
geautomatiseerd kranenmagazijn. Ook het gebruik van het magazijn moet in kaart worden gebracht; moeten er
meerdere heftrucks c.q. mensen tegelijkertijd in een pad kunnen, hoeveel bewegingen zijn er per uur, hoe loopt
de goederenstroom en welke beschikbare ruimte is er voor welke gewenste capaciteit? Natuurlijk moet ook het
magazijn, de beschikbare ruimte zelf, worden geïnventariseerd. Hoe is de kwaliteit van de vloer, wat doen we
met kolommen, uitgangen en doorgangen, sprinklers, etc, etc. Allemaal vraagstukken waarmee Dexion kan
helpen om samen met de klant tot de ideale oplossing te komen.
Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan accessoires voor haar palletrekken.

Voordelen
Eenvoudig aan te passen
Ongeacht of u voor uw opslag gebruik maakt van europallets of andere
pallets, dozen of bakken - P90 palletrekken kunnen gemakkelijk in de
breedte, diepte en de hoogte worden aanpast aan de formaten die u
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nodig heeft.
Hoge stabiliteit
Dankzij de bijzonder stabiele bouwwijze en hoogwaardige afwerking van
de P90 palletrek, zijn stellinghoogten tot 30 meter en een maximale
sectiebelasting van meer dan 30 ton geen probleem voor de
palletrekken. Naast deze, zijn alle P90 componenten permanent
beschermd tegen invloeden van buitenaf om de lange levensduur van
uw systeem te garanderen - van het frame tot aan het kleinste
onderdeel.
Uitgebreide accessoires
Met de juiste accessoires uit onze uitgebreide productenscala, kunt u het P90 palletrek systeem perfect
aanpassen aan uw specifieke behoeften. Naast verschillende liggers, profielen en legborden, zijn er ook een
groot aantal veiligheidsvoorzieningen beschikbaar voor uw rek. Daarnaast kunt u ook kiezen uit tal van
elementen voor markering en uitrusting van de opslagsystemen.
Absoluut toekomst-proof
Mocht u in de toekomst behoefte hebben aan opslag van verschillende zaken, dan zorgt dit niet voor
problemen. Ongeacht hoe uw wensen zich ontwikkelen in de toekomst - P90 palletrek kan geheel aangepast
worden aan deze wensen. Met zijn modulaire bouwmethode, kunnen de sectiematen van het rek met gemak
worden veranderd. En het uitgebreide assortiment van accessoires staat garant voor een perfect uitgerust
systeem, zelfs wanneer de behoeften veranderen.
Voordelen van de P90 palletrekken
Perfect aanpasbaar;
Hoogten tot maximaal 30 m.;
Variabele dieptes en breedtes;
Geschikt voor alle soorten opslagmedia;
Volgens FEM, SEMA, DIN, INSTA;
50 mm in hoogte verstelbaar;
Compleet verzinkt en daarmee zeer duurzaam (10 jaar garantie);
Uiterst sterk door speciale zetting van stijlen en liggers;
Eigen productie en engineering geeft maatwerk en vele voordelen;
Groot assortiment aan accessoires.

Specificaties
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Specificaties
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De palletrekken zijn zo ontworpen dat ze bestaan uit standaard
afmetingen om op deze manier de beschikbare ruimte zo efficient
mogelijk te gebruiken.
Er bestaan drie types doorsnedes van de liggers: Box open, Box
gesloten en de Tox-ligger.
Klik hier voor meer informatie over de Tox-ligger.
Standaard Afmetingen:

Framediepte:
Framehoogte:
Liggerlengte:

800, 1.000, 1.100, 1.200 mm.
van 1.500 mm. tot 30.000 mm.
van 950 mm. tot 5.000 mm.

Belasting:
Liggerbelasting:
Sectiebelasting:

tot 5.000 kg.
tot 30.000 kg.

Standaard Afwerking:
Staanders:
Liggers:
Accessoires:

verzinkt
verzinkt
verzinkt

Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u contact met ons opnemen
over de mogelijkheden.
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Accessoires P90 Palletstellingen

Legborden

Dieptedragers

Borgpennen

Een dieptedrager ligt in de diepte over
de liggers. Deze worden gebruikt bij bv.
opslag van pallets in de breedte.

Borgpennen zijn nodig voor de
beveiliging van de inhaking van de
liggers in het frame.

Framebeschermers

Gaasdoorvalbeveiliging

Een stellingframe wordt aan de kopse
zijde beschermd door middel van
framebeschermers welke aan de grond
zijn verankerd.

Een gaasachterwand
voor palletstelling voorkomt dat
goederen/pallets via de achterzijde
uit kunnen breken. Meer info over
Gaasdoorvalbeveiliging.

Haspeldragers

Kolombeschermer

Voor opslag van grote (kabel)haspels. Een draagstang, met enorme
draagkracht, kan uiterst eenvoudig in- en
uit de stelling worden genomen.

Stalen beschermers voor een
stellingstaander of gebouwkolom.

Legborden

Lekbakken

Wordt geplaatst tussen de liggers van
palletstellingen om zo planken te
creëren. Ideaal voor het orderpicken op
heuphoogte.

Wanneer (gevaarlijke) vloeistoffen
uit verpakkingen kunnen lekken,
kan op de vloer (of per niveau) een
lekbak worden geplaatst.

Protect-it beschermer

Pull Out Unit - bevestigd op
liggers

Deze stijlbeschermers kunnen
grote krachten absorberen en zijn
eenvoudig te bevestigen op de
palletstaander, zonder extra
bevestigingsmiddelen.
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De unit kan worden bevestigd op de
liggers om zo een pallet uit de
stelling trekken of er in te duwen.
Laadvermogen 1.000 kg.

Pull Out Unit-Vloerniveau

Roosters

De unit wordt bevestigd op de vloer,
waardoor pallets uit de stellingen
kunnen worden getrokken, t.b.v.
orderpicken. Laadvermogen 1.000 kg.

Gaasroosters welke óp of
tussen de liggers worden geplaatst
en fungeren als een legbord. Meer
info over gaasroosters.

Separatiestangen

Tunnelguards

De liggers kunnen worden voorzien van
separatiestangen, waardoor het mogelijk
is om langgoed staand op te slaan.

Dragers die dwars tussen twee
dieptedragers kunnen worden
bevestigd, tbv afwijkende pallets.
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Separatiestangen

Vatendragers

De liggers kunnen worden voorzien van
separatiestangen, waardoor het mogelijk
is om langgoed staand op te slaan.

Drager voor opslag van vaten.

Verticale palletstop

Vlonders

Veiligheidsvoorziening, die voorkomt dat
pallets naar beneden vallen aan de
achterzijde van de stelling.

Over de liggers kunnen open of
gesloten vlonders worden geplaatst,
tbv losse dozen, ed. alsmede
onderdoorgangbeveiliging.

