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Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-langgoed/Langgoed-type-P90/ for the latest information.
Draagarmstellingen, HI280 rekken en P90 langgoedrekken, A- Langgoed type P90 is a product in the
rekken en rollrack zijn speciaal ontworpen om lange goederen category
en goederen van verschillende lengtes op te slaan.
Opslag langgoed
Draagarmstellingen type G90
De Dexion opslagsystemen zijn ideaal voor de veilige en
Draagarmstelling type G90 Light
georganiseerde opslag van lange en zware goederen. Het zijn ook
Langgoed type P90
ideale systemen voor het opslaan van stalen staven, pijpen, buizen,
Langgoed type HI280
meubels en houtverpakkingen. Sommige van hen zijn ook geschikt
A-Stelling
voor het opbergen van planken, metalen platen of grote en
Rollrack
waardevolle voorwerpen zoals kisten of kartonnen dozen en zelfs
witgoed. De beste oplossingen bieden een duidelijke lay-out met een
gemakkelijke toegang, minimum gebruik aan ruimte, alles uiteraard Please visit www.dexion.be to see our other
products.
tegen lage kosten.
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Omschrijving
P90 Langgoedstellingen zijn geschikt voor op- en overslag van
zware houtbundels. Frames worden achter elkaar geplaatst met
daartussen rollen waardoor houtbundels in de stelling rollen.
P90 componenten
Het P90 langgoedsysteem is niet een specifiek product, het bestaat uit
standaard P90 frames, aangevuld met bijzondere details
en accessoires om te dienen als efficiënte opslag en overslag van hout.
De frames worden achter elkaar geplaatst en middels horizontale en
verticale schoren aan elkaar verbonden. Tussen de frames bevinden
zich rollen, waardoor hout(bundels) eenvoudig met een hulpstuk voor de
heftruck in de stellingen kunnen worden gerold. De rollen hebben een
hoge draagkracht, de stellingen zijn daarom uitermate geschikt
voor zware volumineuze goederen in de vorm van hout, triplex,
spaanplaat en lijstwerk.
Dit product is uitermate geschikt voor bouwmaterialen groothandels en
doe het zelf zaken.
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Voordelen
Hoge stabiliteit
Dankzij de bijzonder stabiele bouwwijze en hoogwaardige afwerking,
zijn stellinghoogten van 30 meter en een maximale sectiebelasting van
meer dan 30 ton geen probleem voor de P90 Palletstellingen. Naast
deze, zijn alle P90 componenten permanent beschermd tegen
invloeden van buitenaf om de lange levensduur van uw systeem te
garanderen - van het frame tot aan het kleinste onderdeel.
Uitgebreide accessoires
Met de juiste accessoires uit onze uitgebreide productenscala, kunt u elk palletstelling systeem perfect
aanpassen aan uw specifieke behoeften. Naast verschillende liggers, hoeklijnen en legborden, zijn er ook een
groot aantal veiligheidsvoorzieningen beschikbaar. Daarnaast kunt u ook kiezen uit tal van elementen voor
markering en uitrusting van de opslagsystemen.
Absoluut toekomst-proof
Mocht u in de toekomst behoefte hebben aan opslag van verschillende zaken, dan zorgt dit niet
voor problemen. Ongeacht hoe uw wensen zich ontwikkelen in de toekomst - P90 kan geheel aangepast
worden aan deze wensen. Met zijn modulaire bouwmethode, kunnen de sectiematen met gemak worden
veranderd. En het uitgebreide assortiment van accessoires staat garant voor een perfect uitgerust systeem,
zelfs wanneer de behoeften veranderen.
Voordelen
Perfect aanpasbaar;
Hoogten van maximaal 30 m.;
Variabele dieptes en breedtes;
Geschikt voor alle soorten opslagmedia;
Volgens FEM, SEMA, DIN, INSTA;
50 mm in hoogte verstelbaar;
Compleet verzinkt en daarmee zeer duurzaam (10 jaar garantie);
Uiterst sterk door speciale zetting van stijlen en liggers;
Eigen productie en engineering geeft maatwerk en vele voordelen;
Groot assortiment aan accessoires.

Specificaties
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Accessoires Langgoed type P90
Locatie aanduiding
Etikethouder, zelfklevende of met
magnetische tape voor verschillende
soorten legborden en liggers.
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