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Legbordstelling
Carton
Flow
Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Carton-Flow/ voor de meest recente informatie.
Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling
biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord
systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo
weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.
HI280 wordt opgebouwd zonder gebruik van enige bouten of
moeren. Dit maakt het systeem eenvoudig en snel te monteren.
Ook zijn hierdoor veranderende eisen met betrekking tot
opslagmethoden eenvoudig door te voeren, door u zelf of met
behulp van Dexion.
HI280 legborden hebben standaard een hoge belastbaarheid en het
systeem kent een uitgebreid pakket aan accessoires.

Legbordstelling Carton Flow is een
product in de categorie

Legbordstellingen type
HI280
Legbordstelling type HI280
Legbordstelling HI280 Smalle
Gangen
Legbordstelling HI280 Verrijdbaar
Legbordstelling HI280 Etagebouw
Legbordstelling Carton Flow
Grootvakstelling
Plastic Bakken en Containers
Longspan Rekken
Bekijk www.dexion.be om onze andere producten
te bekijken
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Informatie

Carton Flow van Dexion zijn een belangrijk onderdeel van de
bevoorradingsketen van onderdelen aan de lopende band en
aan transportbanden. Een picking station bestaat uit een
stelling die geleverd wordt met schuine rollenrails die
gebruikt worden om onderdelen naar de assemblagepost te
vervoeren. Ook rupsbanden kunnen in magazijnen gebruikt
worden als een onderdeel van het algemene logistieke
proces. Laden aan de ene kant en lossen aan de
tegenovergestelde kant volgens het Fi-Fo principe (First in
first out).
Carton Flow van Dexion zijn ofwel als vaste units opgebouwd of
worden met vergrendelbare wielen/rupsbanden geleverd voor snelle
en eenvoudige veranderingen in de indeling. Laden en lossen
gebeurt in aparte gangen en de picking kan ononderbroken
doorgaan.
De stellingen zijn verstelbaar en hebben een ergonomisch ontwerp
zodat het personeel efficiënt kan werken.
De opslag in carton flow systemen heeft grote economische
voordelen omdat kartons met een hoge verpakkingsdichtheid
worden opgeslagen zodat er, in vergelijking met traditionele
opslagmethoden, meer vloerruimte vrij komt en tegelijk de afstand
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en tijd tussen voorraadrekken en de pickingkant wordt verkleind.
Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan
accessoires voor haar legbordstellingen.
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Voordelen
Stand alone of geïntegreerd

De doosdoorrolstelling kan als een vrijstaande “stand alone” unit
worden opgebouwd, met of zonder wielen, of geïntegreerd in
palletstellingen, soms op de lagere niveaus onder de bulkopslag.
Door de mogelijkheid om de stellingen en de rollenbanen aan te
passen, zodat ze aan verschillende eisen voldoen, is het systeem
geschikt voor dozen met uiteenlopende maten en gewichten. Door
het modulaire systeem in combinatie met de eenvoudige en snelle
installatie, is de stelling zeer gebruiksvriendelijk wanneer de indeling
van de stelling moet worden gewijzigd.
De afstand tussen de rollenbanen kan worden aangepast in stappen
van 11,5 mm. De rollenbanen worden geleverd met geleiderails, om
het laden te vereenvoudigen. Verdelers sturen de goederen in een
rechte lijn om beschadigingen te voorkomen. De rollenbanen zijn
vervaardigd uit verzinkte stalen profielen en de rollen zijn gemaakt
van hoogwaardig polyethyleen.
Het basisprincipe van de doosdoorrolstelling is modulair en
gemakkelijk te veranderen. Het aantal niveaus in de stelling kan
aangepast worden aan de manier waarop goederen en dozen
worden geladen en gelost - handmatig of met heftrucks. Op het
aantal picks per tijdseenheid staat geen grens.
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Accessoires
Opzetplaats

Backstop

Opzetplaats aan de invoerzijde van
de doosdoorrolstelling.

Voorkomt onopzettelijk afduw en
van dozen/kratten aan de
invoerzijde.

Remclip

Afneemplaats

Waarborgt gecontroleerd uitrollen
van dozen/kratten.

Aan de uitvoerzijde kan een
vaste of verstelbare
afneemplaats bevestigd
w orden.

Voorzetrand doosdoorrol

Locatie aanduiding

Voorzetrand in combinatie met
afneemplaats.

Etikethouder, zelfklevende of met
magnetische tape voor
verschillende
soorten legborden en liggers.

BMWT Belastingborden
Belastingborden w aarop instructies
staan vermeld voor het laden van de
stellingen. Deze borden kunnen
w orden gemonteerd op destellingen.
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