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Palletstelling
Etagebouw
Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Etagebouw/ voor de meest recente informatie.
Palletstelling type P90; een breed scala aan mogelijkheden!

Palletstelling Etagebouw is een
product in de categorie

De palletstelling kan door middel van een breed assortiment van
mogelijke toepassingen en accessoires, eenvoudig worden
aangepast aan uw specifieke opslageisen.

P90 palletstellingen

P90 kent vele mogelijkheden: statische palletstellingen, smalle
gangen of hoogbouw palletstellingen, etagebouw, inrijd stellingen.
Ook dynamische palletopslag is mogelijk; verrijdbare palletstellingen
(MOVO), palletdoorrol stellingen en palletpushback stellingen op
carts of rollen.

Palletstelling Statisch
Palletstelling Smalle gangen
Palletstelling Verrijdbaar
Palletstelling Etagebouw
Palletstelling Inrijd
Palletstelling Pushback (carts)
Palletstelling Pushback (rollen)
P90 - Palletflow systemen
Palletstelling type Rack 83
Bekijk www.dexion.be om onze andere producten
te bekijken
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Omschrijving
P90 Palletstellingen Etagebouw om volledig gebruik te maken
van de beschikbare hoogte van het pand. Verkrijgbaar in
etages of als vrijstaande vloer.
Als etage of als vrijstaande vloer

P90 producten lenen zich ideaal voor het bouwen van een
stellingvloer. Dit kan door op een palletstelling een etage te
bouwen, of door P90 palletstelling componenten te gebruiken als
de dragers van een vloer, een zogenaamde vrijstaande vloer.
Enorme stabiliteit en draagkracht

Een vloer (en balustrade) is opgebouwd uit P90 stellingmateriaal
en is niet alleen prijstechnisch zeer aantrekkelijk, maar de stabiliteit
en draagkracht van dit systeem zijn ook nog eens enorm en op maat
te engineeren.
De trappen, balustrades en palletopzetplaatsen zijn uiterst veilig,
ergonomisch en mooi afgewerkt.
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ergonomisch en mooi afgewerkt.
De etagevloer kent verschillende afwerkingen en materialen. Het
kiezen van de juiste vloer hangt af van de verschillende eisen.
Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan
accessoires voor haar palletstellingen.
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Specificaties

Een etagebouw installatie bestaande uit P90 componenten, vereist
een zorgvuldige specificatie aangezien de totale belasting aanzienlijk
kan zijn. Hierdoor is het nodig dat elk ontwerp van een etagebouw
installatie afzonderlijk moet worden berekend om zo de hoogst
mogelijke veiligheid te garanderen.
De afzonderlijke onderdelen zijn standaard P90 onderdelen, maar
door de specifieke eisen en de mogelijke hoge belasting van de
installatie kan deze worden verstevigd met schoren, afhankelijk van
de hoogte van de installatie.
Onderstaande richtlijnen:

Opbouw

Hoogte: tot 15.000 mm. Een normale installatie bestaat uit twee of
drie niveaus met inbegrip van de begane grond. Voor sommige
klanten zijn er echter ook vier verdiepingen gemaakt.
Afmeting

Het pakhuis is vaak de beperkende factor.
Belasting

De belastbaarheid van de bovenste legborden is het zelfde als de
onderste legborden; 75 tot 400 kg.
Echter dient een etagebouw installatie individueel te worden
berekend en gecontroleerd.
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Accessoires P90 Etagebouw
BMWT Belastingborden

Borgpennen

Belastingborden waarop instructies
staan vermeld voor het laden van de
stellingen. Deze borden kunnen worden
gemonteerd op de stellingen.

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

Dieptedragers

Framebeschermers

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

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

Gaasdoorvalbeveiliging

Haspeldragers

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

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

Kolombeschermer

Legborden

Stalen beschermers voor een
stellingstaander of gebouwkolom.

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

Lekbakken

Locatie aanduiding

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

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

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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Legborden

De unit kan worden bevestigd op de
liggers om zo een pallet uit de
stelling trekken of er in te duwen.
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Pull Out Unit-Vloerniveau

Roosters

De unit wordt bevestigd op de vloer,
waardoor pallets uit de stellingen
kunnen worden getrokken, tbv
orderpicken.

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

Separatiestangen

Stijlbeschermer met foam

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

Stalen stijlbeschermer voorzien van
schokdempend foam.

Tunnelguards

Vatendragers

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

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.

Balustrade

Trappen

Een stevige balustrade rondom een vloer
zorgt dat medewerkers veilig kunnen
werken.
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De trappen hebben aan beide
zijden een trapleuning en zijn zeer
stabiel.

Kantelhek

Klaphek

Palletopzetplaats met kantelhek.

Palletopzetplaats met klaphek.

Ketting

Goederenlift

Palletopzetplaats met ketting.

Liniaire lift (niet geschikt voor
personen).

