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Palletstelling
Doosdoorrol
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Doosdoorrol/ for the latest information.
Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling Palletstelling Doosdoorrol is a product
biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord in the category
systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo
weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.
P90 Palletrekken
Statische palletrekken
Verrijdbare palletrekken
Palletrekken smalle gangen
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

HI280 wordt opgebouwd zonder gebruik van enige bouten of
moeren. Dit maakt het systeem eenvoudig en snel te monteren.
Ook zijn hierdoor veranderende eisen met betrekking tot
opslagmethoden eenvoudig door te voeren, door u zelf of met
behulp van Dexion.
HI280 legborden hebben standaard een hoge belastbaarheid en het
systeem kent een uitgebreid pakket aan accessoires.

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

P90 Palletstellingen › Palletstelling Doosdoorrol
>

Omschrijving

Het is mogelijk om doosdoorrol te integreren in palletstellingen.
De palletstelling wordt voorzien van rollenbanen waarbij de
helling zorgt dat de dozen, artikelen of kratten automatisch naar
voren rollen. Perfect bij opslag volgens het FiFo principe.
Doosdoorrol integreren in Palletstelling
Dexion doosdoorrol is een essentieel onderdeel in de supply chain voor
onderdelen in assemblagelijnen. Een picklocatie is opgebouwd uit een
palletstelling voorzien van schuine rollenbanen die worden gebruikt om
dozen of bakken te transporteren naar de orderverzamelplaats. Aan de
ene kant kan men de stelling laden en aan de andere kant lossen,
geheel conform het FIFO (first in first out) principe. Doordat het laden en
lossen in verschillende gangen gebeurt, kan het orderpicken worden
uitgevoerd zonder onderbrekingen.
Aparte gangpaden voor in-en uitslag
Dexion doosdoorrol systemen zijn ofwel gebouwd in statische stellingen
of geleverd op karren met vergrendelbare zwenkwielen, rekening
houdend met snelle en eenvoudige veranderingen in het
magazijnontwerp. Om een efficiente afhandeling van de werknemers te
verkrijgen, zijn de stellingen verstelbaar en ontworpen vanuit een

1/3

www.dexion.be
+32 (0)2 476 26 35

ergonomisch oogpunt.
Opslaan in doos doorrol systemen heeft grote economische voordelen
door:
Zeer compacte opslag waardoor vloerruimte wordt bespaard;
Minder loopafstand (=tijdwinst) door compacte opslag;
Efficiënt werken dankzij gescheiden vul- en pickzijde.

Het is ook mogelijk om HI280 legbordstellingen om te bouwen tot doosdoorrolstellingen, zie
hiervoor Legbordstelling Doosdoorrol.
Snelle offerte voor Palletstellingen »

Voordelen

Specificaties
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Specificaties
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Het palletstelling systeem is zo ontworpen dat het bestaat uit standaard afmetingen om op deze manier de
beschikbare ruimte zo efficiënt 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.
Standaard Afmetingen:
Framediepte:
Framehoogte:
Liggerlengte:

800, 1.000, 1.100, 1.200 mm.
van 1.500 mm. tot 30.000 mm.
van 950 mm. tot 5.000 mm.

Belasting:
Liggerbelasting:
Sectiebelasting:

tot 5.000 kg.
tot 30.000 kg.

Standaard Afwerking:
Staanders:
Liggers:
Accessoires:

verzinkt
verzinkt
verzinkt

Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u contact met ons
opnemen over de mogelijkheden.
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