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Palletrekken
smalle
gangen
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletrekken-smalle-gangen/ for the latest information.
Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden! Palletrekken smalle gangen is a
De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van product in the category
mogelijke toepassingen en accessoires, eenvoudig worden
Palletrekken type P90
aangepast aan uw specifieke opslageisen.

Statische palletrekken
Palletrekken smalle gangen
Verrijdbare palletrekken
Palletstelling Doosdoorrol
Pull-Out Unit
Palletstelling Etagebouw
Palletstelling Inrijd
Pallet Shuttle Systeem
Palletstelling Pushback (carts)
Palletstelling Pushback (rollen)
P90 - Palletflow systemen
Palletstelling type Rack 83

De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: statische palletrekken,
smalle gangen of hoogbouw palletrekken, etagebouw, drive-in
rekken. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; verrijdbare
palletrekken (MOVO), palletdoorrol stellingen en palletpushback
stellingen op carts of rollen.

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

Met P90 palletrekken smalle gangenbouw of hoogbouw wordt een
hoge orderpicksnelheid gerealiseerd en meer capaciteit uit het
beschikbare vloeroppervlak gehaald.
Meer capaciteit
Een smalle gangen of een hoogbouw palletrek zijn oplossingen
waarin een hoge orderpicksnelheid en meer capaciteit uit het
beschikbare vloeroppervlak kan worden gehaald. Simpelweg door meer
de hoogte in te gaan en/of door de gangpaden zo smal mogelijk te
maken.
Samenwerking met partners smalle gangen trucks en palletkranen
Oplossingen op dit gebied worden door Dexion aangedragen in nauwe samenwerking met fabrikanten van
smalle gangentrucks en palletkranen.
Samen met deze partners en uiteraard de klant worden de mogelijkheden besproken.
Hoogte gebouw, sterkte vloer, gewicht, afmeting?
Wat zijn de opties, hoe hoog kan en mag men bouwen, welke sterkte moet de vloer hebben, hoeveel trucks of
kranen zijn nodig voor de gewenste snelheid, welk gewicht, afmeting en type pallets gebruikt men? Slechts
enkele vragen van de velen die gesteld moet worden alvorens het perfecte smalle gangen of hoogbouw
palletrek gecreëerd kan worden.
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Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan accessoires voor haar palletrekken.

Voordelen
Tot 12 meter hoog
De palletrekken met smalle gangen maakt optimaal gebruik van het
beschikbare vloeroppervlak en magazijnhoogte (tot 12 m. hoog), terwijl
er individuele toegang is tot alle pallets. Deze palletrek combineert de
snelheid van in- en uitslag alsmede toegang tot individuele pallets, maar
met een efficienter gebruik van de beschikbare kubieke meters ten
opzichte van statische rekken.
Voordelen van de palletrekken smalle gangen:
100% toegankelijkheid van de individuele pallets;
Compacte constructie;
Besparing van afmeting gangpaden;
Op maat gemaakte hoogtes en dieptes;
Man-up en man-down bediening;
Extra kosten van speciale heftruck worden gecompenseerd door de toegevoegde waarde van een betere benutting van de
ruimte.

Specificaties
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Specificaties
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Het palletrek P90 is zo ontworpen dat het bestaat uit standaard
afmetingen om op deze manier de beschikbare ruimte zo efficient
mogelijk te gebruiken.
Er bestaan drie types doorsnedes van de liggers: Box open, Box
gesloten en de Tox-ligger.
Klik hier voor meer informatie over de Tox-ligger.
Afmetingen van de P90 palletrekken
Hoogtes tot ca. 20 meter.
Sectiebelasting van meer dan 30 ton.
Individuele vakbelasting tot 5.500 kg.
De liggers zijn verstelbaar in stappen van 50 mm.
Staandaard liggerlengtes tot 5.000 mm.
Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u contact met ons opnemen
over de mogelijkheden.
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Accessoires P90 Palletstellingen

Legborden

Dieptedragers

Borgpennen

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

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

Framebeschermers

Gaasdoorvalbeveiliging

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

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

Haspeldragers

Kolombeschermer

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

Stalen beschermers voor een
stellingstaander of gebouwkolom.

Legborden

Lekbakken

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

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

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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De unit kan worden bevestigd op de
liggers om zo een pallet uit de
stelling trekken of er in te duwen.
Laadvermogen 1.000 kg.

Pull Out Unit-Vloerniveau

Roosters

De unit wordt bevestigd op de vloer,
waardoor pallets uit de stellingen
kunnen worden getrokken, t.b.v.
orderpicken. Laadvermogen 1.000 kg.

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

Separatiestangen

Tunnelguards

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

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

Vatendragers

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

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.

