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Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-type-Rack-83/ voor de meest recente informatie.
Palletstelling type P90; een breed scala aan mogelijkheden!

Palletstelling type Rack 83 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

P90 palletstellingen › Palletstelling type Rack 83
>

P90 is de opvolger van Rack 83 en MK3 en werd door Dexion
in de jaren 90 geïntroduceerd als eerste volledig verzinkte
palletstelling.
Verbeteringen en unieke eigenschappen van P90

Een groot aantal verbeteringen (waaronder de unieke Long Life Toxligger) en unieke eigenschappen, maken P90 zodanig sterk en
multifunctioneel dat het zeer breed toegepast kan worden.
Een aantal voordelen van het P90 palletstellingen op een rij:
Compleet verzinkt en daarmee zeer duurzaam (10 jaar garantie)
Uiterst sterk door speciale zetting van stijlen en liggers
Breed assortiment aan liggers qua type, belastbaarheid en lengte
Eigen productie en engineering geeft maatwerk en vele voordelen
Groot assortiment aan accessoires

Elke klant, elke ruimte en elk logistiek proces is anders. Daarom
vraagt elke situatie een andere oplossing. Met P90 palletstellingen
zijn er veel manieren van bouwen en is elke oplossing uitvoerbaar.
P90 statisch: Stellingen vast gemonteerd op de vloer, t.b.v. een magazijn
met heftruck bedient
P90 doosdoorrol: ter ondersteuning van FiFo (First in First out)
P90 palletdoorrol: Middels een rollenbaan in de stelling wordt het FiFo
principe bereikt
P90 etagebouw: De stellingen functioneren als ondersteuning van een
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extra etage (of etages) waardoor op meerdere niveaus pick-lokaties
ontstaan en de hoogte van het gebouw optimaal wordt benut
P90 verrijdbaar (MOVO): Stellingen gemonteerd op wagens waardoor tot
80% meer opslagcapaciteit binnen een ruimte wordt behaald
P90 smalle gangenbouw en hoogbouw: Stellingen als statisch gebouwd,
echter nu t.b.v. man-up combitrucks of kranenmagazijn
P90 pushback: Middels 2 principes; pushback op basis van rollen of op
basis van cart's worden pallets in de diepte weggezet ter ondersteuning
van LiFo principe
P90 inrijd: pallets worden meerdere pallets diep weggezet om
verkeersruimte te besparen conform LiFo principe
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