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Legbordstelling
type
HI280
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/HI-280---Standard/ for the latest information.
Legbordstelling type HI280 is a
product in the category

Legbordstellingen
Voor opslag van kleine goederen en dozen; volledig aanpasbaar aan
al uw opslagbehoeften.

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

Legbordstellingen › Legbordstelling type HI280
>

Product
HI280 Legbordstellingen voor het opslaan van kleingoed. Het
biedt directe toegang tot de goederen, is aanpasbaar aan alle
opslageisen en heeft een uitgebreid accessoirepakket.
Kleingoed opslag
Voor het opslaan van losse artikelen, dozen en andere verpakkingen
ontwikkelde Dexion een zeer innovatieve legbordstelling.
HI280 en HI170
Deze legbordstelling is, onder de naam HI280 als opvolger van het
succesproduct HI170, eind jaren 80 geïntroduceerd.

Een groot aantal verbeteringen en unieke eigenschappen maken deze
legbordstelling zodanig sterk en multifunctioneel inzetbaar, dat het zeer
breed toegepast wordt.
Volledig toegankelijk magazijn
Door de legbordstellingen traditioneel toe te passen in een statische
opstelling, creëer je een volledig toegankelijk magazijn waarin met
meerdere mensen tegelijk kan worden gewerkt. Orderpicken en
voorraad aanvullen kunnen continue en tegelijkertijd worden uitgevoerd.
In een statische opstelling leiden meerdere gangpaden naar elke
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willekeurige stelling. Zaak is daarbij om vooraf goed na te denken over
loopafstanden. Hierbij is het niet alleen belangrijk om goed over de lay-out van het magazijn na te denken, maar
ook over de optimale indeling van de producten die erin komen. Hardlopers voorin en langzame lopers achterin,
zware producten op een ideale pick-hoogte of juist onderin, artikelen in kunststof bakken, laden of los op de
plank, waardevolle producten achter slot en grendel en/of beschermt tegen stof. Vraagstukken waarbij Dexion,
dankzij 65 jaar ervaring de ideale gesprekspartner is die komt met oplossingen.
Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan accessoires voor haar legbordstellingen.

Gamma
Voordelen van HI280 legbordstellingen zijn:
Compleet verzinkt en daarmee zeer duurzaam (10 jaar garantie);
Uiterst sterk door speciale zetting van profielen en legborden;
Geen schroeven of bouten en moeren nodig;
Etiketten en barcodes liggen verzonken in het legbord;
Snel en eenvoudig te monteren (en demonteren);
Fraai afgewerkt met oog voor details en ergonomie;
Zeer stabiel door T-profiel en speciale inhaking legborden;
Oneindig te combineren met uitgebreid accessoires programma.

Specificaties
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Specificaties
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Het HI280-rekkensysteem is opgebouwd uit onderdelen in
gegalvaniseerd staal en is zo ontworpen dat een minimaal aantal
onderdelen nodig is.
Afmetingen
Diepte: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm
Lengte: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Hoogte: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm (en meervouden
tot 15000 mm)
Belasting
Laadcapaciteit: 75-400 kg/legbord
Afwerking
De standaard staanders en legborden zijn uitgevoerd in voorverzinkt
staal.
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Accessoires Hi280 Standard
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Grootvaklegborden

Separatiestangen

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

Voor verticale opslag van
langgoed, bijvoorbeeld uitlaten.

Vakverdeelschotten

Separatiebeugel

Voor het gescheiden houden van
goederen of het kleiner maken van
de legbordlocaties.

Voor verticale opslag van
langgoed.

Cross Beams

Uittrekbare legborden

Ter ondersteuning van
spaanplaatlegborden voor opslag
van grote goederen.

Te gebruiken als schrijftafel,
w erkblad of voor opslag van
tekeningen.

100% Uittrekbare laden

Ladenblok

100% Uittrekbare laden middels een
kogellagerrail. Ideaal voor opslag
van kleine goederen, eventueel in
combinatie met bakken of maxi bins.

Gedeeltelijk uittrekbare laden,
verkrijgbaar in een blok van 8 of
12 laden. Kunnen individueel
w orden voorzien van
diverse verdeelschotjes.

Afsluitbare deuren

Framebeschermers

Volledig en gedeeltelijk
in hoogte afsluitbare deuren.

Framebeschermers ter
bescherming van aanrijdschade.

Stofplint

Ribbelbakken / Maxi Bins

Voor het stofdicht afsluiten van de
ruimte onder het onderste legbord.

Ideaal voor het opslaan van
kleinere goederen, in
verschillende afmetingen
verkrijgbaar. Klik hier voor meer
informatie.

Vakverdeelschotten

Etikethouder

Voor het gescheiden houden van
goederen of het kleiner maken van de
legbordlocaties.

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

Garderobe-/kledingstang

Gangpadlocaties met cijfers of letters.

Om kleding of jassen aan
kledinghangers op te hangen in
legbordstellingen. Middels een Shaak is het ook mogelijk kleding
aan een lus op te hangen.

Tyre bracket

Voorzetrand

Allows the tyre to rest on a larger
surface to avoid point loads and flat
spots.

Voorkomt dat goederen uit de
stelling vallen. Ook zeer geschikt
toepasbaar bij schuine legborden.

Spaanplaat legborden
Spaanplaat legborden speciaal voor
opslag van zwaardere goederen.
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