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Dexion
Grootvakstelling
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Grootvakstelling/ for the latest information.
Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling Grootvakstelling is a product in the
biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord category
systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo
weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.
Legbordstellingen
Legbordstelling type HI280
Legbordstelling HI280 Smalle
Gangen
Verrijdbare legbordstelling HI280
Legbordstelling HI280 Etagebouw
Legbordstellingen Doosdoorrol
Grootvakstelling
Plastic Bakken en Containers
Legbordstelling Carton Flow
Longspan Rekken

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.

Please visit www.dexion.be to see our other
products.
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Omschrijving
HI280 Grootvakstellingen worden toegepast voor grijplocaties
van zware en grote artikelen, dozen, kratten etc. Is uitwisselbaar
en makkelijk te integreren met HI280 legbordstellingen.
Geschikt voor grotere of zwaardere producten
Grootvakstellingen worden veelal toegepast voor grijplocaties van de
wat grotere of zwaardere producten of producten welke bij voorkeur op
een spaanplaat liggen. Dexion ontwikkelde hiervoor de HI280
grootvakstelling.
Veel onderdelen en accessoires van de HI280 legbordstellingen zijn
tevens toepasbaar in grootvakstellingen. Dit maakt deze 2 stellingtypen
zeer uitwisselbaar en makkelijk met elkaar te combineren.
Grootvakstellingen zijn bij Dexion daarom net als legbordstellingen zeer
geschikt om statisch of verrijdbaar toe te passen. Men kan
grootvakstellingen als basis voor doosdoorrol toepassen of net als bij
HI280 legbordstellingen, als etagebouw.

De legborden zijn standaard van 18 mm spaanplaat. Plaatmateriaal of stalen legborden op maat gemaakt
behoort ook tot de mogelijkheden.
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Accessoires
Autoruitbeugels

Legbordondersteuning

Voor het veilig opslaan van
autoruiten, maar ook plaatmateriaal,
schilderijlijsten en (aanrecht)bladen.

Ter ondersteuning van
spaanplaat legborden voor
opslag van zw are goederen.

Garderobe-/kledingstang

Locatie aanduiding

Om kleding of jassen aan
kledinghangers op te hangen in
HI280. Middels een S-haak is het
ook mogelijk kleding aan een lus op
te gangen.

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

Perfopaneel kopse zijde

Vakverdeler staand
plaatmateriaal

Is identiek aan het uittrekbare
perfopaneel, echter nu als vast
paneel aan de kopse kant van de
legbordstelling gemonteerd.

Vakverdeler hangend langgoed

Separatiestangen

Ideaal voor het opslaan
van hangend langgoed,
zoals buizen, uitlaten, etc.

Voor verticale opslag van
langgoed, bijvoorbeeld uitlaten.

Grootvaklegborden

Separatiebeugels

Gebruikt om alle soorten
goederen en items op te slaan
en het creëren van extra
levels per sectie.

Voor verticale opslag van
langgoed.

Uittrekbare perfopanelen
Het uittrekbare perfopaneel is
identiek aan het vaste perfopaneel,
echter kan deze midels een
gelagerde rail 100% w orden
uitgetrokken.
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Een vakverdeelstaaf voor het
verticaal opslaan van
plaatmateriaal, deuren, ruiten,
etc.

