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Palletstelling
Inrijd
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Inrijd/ for the latest information.
Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden! Palletstelling Inrijd is a product in the
De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van 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
P90 Inrijdstellingen zijn geschikt voor het opslaan van grote
hoeveelheden van dezelfde soorten goederen die conform het
FiLo-principe worden opgeslagen.
Besparing ruimte op gangpaden

Een inrijdstelling (zoals de naam al zegt) is een palletstelling waar een
heftruck in kan rijden. Hierdoor kunnen pallets achter elkaar geplaatst
worden tot elke diepte. Met inrijdstellingen wordt op gangpad ruimte
bespaard.
Aangezien de pallet die als eerste in de stelling wordt gezet, er als laatste weer uitgehaald kan worden ontstaat
het FiLo principe (First in, Last out).
Geschikt voor bulkopslag of bufferopslag
Bij efficiënt gebruik van een inrijdstelling is 1 sectie gevuld met uitsluitend 1 product.
De reden hierachter is dat de boven elkaar gelegen niveaus niet los van elkaar kunnen worden ingeslagen of
uitgeslagen.
Dit maakt inrijdstellingen zeer geschikt voor bulkopslag of bufferopslag. Ook is het hierdoor mogelijk om
stellingen tegen een blinde muur te plaatsen.
Snelle offerte voor Palletstellingen »
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Voordelen
Gladde pallet goten zorgen voor een veilig, vrijdragend oppervlak. De
goten worden op beugels bevestigd aan de staanders. Net zoals
normale liggers, zijn ze verstelbaar tot 50 mm. en beveiligd met
borgpennen. Felgekleurde invoergeleiders helpen de heftruck
bestuurders bij het positioneren van de pallet waardoor deze snel en
accuraat kan worden geplaatst.
Voordelen:
Hoge dichtheid opslag - het maximaliseren van de kubieke ruimte;
Tot 90% ruimtebesparing;
Meer pallets opgeslagen per kubieke meter dan enig ander opslagsysteem;
Beperkte voorraad rotatie - in het bijzonder geschikt voor seizoensgebonden goederen;
Ideaal voor koude-en koelopslag toepassingen;
Toegang conform het First in, Last out principe;
Gebruikt voor bulkgoederen van hetzelfde type.

Specificaties
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Specificaties
Afmetingen:
Hoogtes tot 15 meter.
Palletbelastingen tot 1.500 kg.
De draaggoten zijn verstelbaar in stappen van 50 mm.
Gangbreedte tot 1.800 mm.
Ook geschikt voor diepvries; temperatuurbereik -35 °C.
Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen
wenst, kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden.
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