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Dexion
Legbordstellingen
Doosdoorrol
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Legbordstellingen-Doosdoorrol/ for the latest information.
Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling Legbordstellingen Doosdoorrol is a
biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord product in the category
systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo
weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.
Legbordstellingen
Legbordstelling type HI280
Legbordstelling HI280 Smalle
Gangen
Verrijdbare legbordstelling HI280
Legbordstelling HI280 Etagebouw
Legbordstellingen Doosdoorrol
Grootvakstelling
Plastic Bakken en Containers
Legbordstelling Carton Flow
Longspan Rekken

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.
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Omschrijving

HI280 doos doorrolstellingen zijn legborstellingen met
rollenbanen waarbij de helling zorgt dat de dozen, artikelen of
kratten automatisch naar voren rollen. Perfect bij opslag volgens
het FiFo principe.
FiFo principe
Bij producten waarbij houdbaarheid of batchdate een rol spelen, is het
FiFo-systeem vaak een ‘must’. FiFo staat voor First in First out oftewel
wat het eerst binnen is gekomen, moet er ook als eerste weer uit.
Een doos doorrolsysteem is ideaal voor FiFo. Hierbij worden losse
dozen, artikelen of kratten op een rollenbaan gezet waarbij de helling
ervoor zorgt dat ze automatisch naar voren rollen. Pakt men er 1 weg,
dan rolt de volgende vanzelf naar voren.
Wanneer men de rollenbanen langer maakt, past er vanzelf meer
voorraad in, waardoor deze minder frequent hoeft te worden bijgevuld.
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Tijdwinst
Bijkomend voordeel van een doos doorrolstelling is dat de individuele
picklocaties dicht op elkaar zitten. Dit levert naast ruimtewinst door
kortere loopafstanden, ook tijdwinst op voor orderpickers en verdient het
systeem zich daardoor vanzelf terug.
Doosdoorrolstellingen worden veel toegepast bij:
DC's voor versproducten;
Opslag en picking van kostbare en kwetsbare artikelen;
Compacte orderpicking

Dexion beschikt over een compleet assortiment aan accessoires voor haar doos doorrolstellingen.
Het is ook mogelijk om een doosdoorrol systeem te integreren in palletstellingen, kijk hiervoor bij Palletstelling
doosdoorrol.

Voordelen
Voordelen van doos doorrolstellingen:
Ruimtebesparend;
First-in, First-out principe;
In- en uitslag gescheiden;
Reductie in- en uitslagtijden;
Elk kanaal direct toegankelijk.

Specificaties
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Specificaties
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Het HI280 legbordstellingen systeem is opgebouwd uit continue thermisch
verzinkt (gegalvaniseerd) staal en zó ontworpen dat het met een minimum aantal
onderdelen gebouwd kan worden.

Afmetingen:
Diepte: 300, 400, 450, 500, 600, 800 en 1.000* mm.
Breedte: 900, 1.000, 1.290, 1.500*, 1.750*, 2.000*, 2.250*, 2.500* mm.
Standaard hoogtes: 1.000, 1.600, 2.100, 2.300, 2.500, 3.000, 4.600 mm. (op
aanvraag tot 15.000 mm)
* Uitsluitend bij HI280 Grootvak.

Belasting:
Belastbaar: 100 kg tot 400 kg. per legbord.

Afwerking:
De frames en legborden worden standaard vervaardigd van verzinkt staal (pre-galvanised).
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Accessoires
Opzetplaats

Backstop

Opzetplaats aan de invoerzijde van
de doosdoorrolstelling.

Voorkomt onopzettelijk afduw en
van dozen/kratten aan de
invoerzijde.

Remclip

Afneemplaats

Waarborgt gecontroleerd uitrollen
van dozen/kratten.

Aan de uitvoerzijde kan een
vaste of verstelbare
afneemplaats bevestigd
w orden.

Voorzetrand doosdoorrol

Locatie aanduiding

Voorzetrand in combinatie met
afneemplaats.

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

BMWT Belastingborden
Belastingborden w aarop instructies
staan vermeld voor het laden van de
stellingen. Deze borden kunnen
w orden gemonteerd op destellingen.
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