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Draagarmstellingen
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-langgoed/Draagarmstellingen/ for the latest information.
Draagarmstellingen, HI280 rekken en P90 langgoedrekken, A- Draagarmstellingen 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

De Dexion opslagsystemen zijn ideaal voor de veilige en
Draagarmstellingen
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.

Opslag langgoed › Draagarmstellingen
>

Informatie
Draagarmstellingen zijn de ideale magazijnstelling voor de opslag
van moeilijke en lange voorwerpen zoals stalen staven, pijpen,
buizen, pakken hout, meubels en zelfs witgoed. De producten
worden horizontaal opgeslagen op de draagarmen van de
draagarmstelling, en manueel of met een vorkheftruck of kranen
geladen en gelost.
Een draagarmstelling heeft aan de voorkant geen staanders die het
plaatsen en ophalen van ladingen hinderen. Door zijn veelzijdigheid is
ons draagarmstelling G90 de ideale magazijnstelling voor alle soorten
werkomgevingen: van handwerk tot massaproductie en van de doe-hetzelfwinkel tot de detailhandel.
Draagarmstellingen zijn zowel in configuraties met een enkele kant als
met twee kanten verkrijgbaar. De dubbelzijdige stelling biedt een
maximale opslagcapaciteit op één centrale zuil, terwijl de stelling met
één kant ontworpen is om liggend tegen een muur te passen.
Door het modulaire karakter kunnen extra draagarmen, staanders en
beugels worden toegevoegd als de opslagbehoeften veranderen.
Alle aspecten van het productontwerp zijn uitgevoerd volgens de
aanbevelingen van de FEM 10.2.09 norm en EN 1993-1-1:2005, ontwerp
en berekening van staalconstructies.
Ontdek de accessoires van onze draagarmstellingen hier.
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Referenties
Floor Rolluiken BV, Groenekan
OPW Fluid Transfer Group, Nieuw
Vennep
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Ontdek de accessoires van onze draagarmstellingen

.

Voordelen
Dit eenpootstellingsysteem maakt gebruik van zuilen en grondvlakken,
horizontale draagarmen met pluggen aan het einde. Ze vormen een
volledig geheel dat dan met gebruik van horizontale afstandstukken en
diagonale beugels op verschillende tussenruimten kan worden geplaatst
om een volledige structuur te vormen.
Een draagarmstelling kan ook op een MOVO heavy duty mobiel karretje
worden geïnstalleerd. Lees a.u.b. de extra informatie over het mobiele
system van onze Mobiele palletstellingen.
Voordelen:
Het is het ideale systeem voor de opslag van lang of brede producten
Maximaal gebruik van de horizontale ruimte
Kan binnen en buiten gebruikt worden
De lengte van het rek en de afstand tussen de profielen kan, afhankelijk van
de lading, aangepast worden
Het eenpootstellingsysteem is volgens de huidige Europese normen van FEM
ontworpen en gefabriceerd
Het kwaliteitsbeheer voldoet aan EN ISO 9001:2000 die door TÜV Rheinland
wordt geïmplementeerd en gecertificeerd.

Specificaties
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Specificaties
Hoogte: van 3 m tot 9 m
Lengte draagarmen: van 0,6 m tot 1,5 m
Maximumcapaciteit: tot 5350 kg/draagarm (afhankelijk van de
configuratie van de overspanning)
De zuilen kunnen op een maximale afstand van 2 meter van elkaar
worden gezet.
De zuilen en draagarmen zijn geverfd in blauw RAL 5010
Er is ook een verzinkte variant verkrijgbaar die voor buiteninstallaties
wordt aanbevolen.
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Accessoires
Eindnok

Overkapping

Voorkomt afvallen van producten.

Overkapping ter bescherming
van goederen die buiten
w orden opgeslagen op een
Draagarmstelling.

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