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Plastic
Bakken
en
Containers
Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Plastic-Bakken-en-Containers/ voor de meest recente informatie.
Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling
biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord
systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo
weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.
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.

Plastic Bakken en Containers is een
product in de categorie

Legbordstellingen type
HI280
Legbordstelling type HI280
Legbordstelling HI280 Smalle
Gangen
Legbordstelling HI280 Verrijdbaar
Legbordstelling HI280 Etagebouw
Legbordstelling Carton Flow
Grootvakstelling
Plastic Bakken en Containers
Longspan Rekken
Bekijk www.dexion.be om onze andere producten
te bekijken
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>

Informatie

Maxibakken zijn perfect geschikt voor de opslag van kleine
artikelen, zowel in magazijnen, ateliers, opslagfaciliteiten,
bestelwagens of op kantoor.
De maxibakken kunnen opgestapeld worden en zo een opslagruimte
in een werktafel of assemblagebank bieden of een onderdeel van
een geïntegreerd opslagsysteem zijn. De Maxibakken kunnen
worden opgehangen aan een gamma sleufwanden die aan de muur
of stelling gemonteerd kunnen worden.
Maxibakken kunnen ook op rekken geplaatst worden voor kleine
onderdelen die anders moeilijk op te slaan zijn in gewone rekken of
in een pickingoperatie gebruikt worden om onderdelen van of naar
een assemblagezone te vervoeren.
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Producten

Maxibakken worden uit hoogwaardig polipropyleen
gefabriceerd, wat betekent dat ze niet alleen water- en
oliebestendig zijn, maar ook uiterst duurzaam en ontworpen
om bestand te zijn tegen voortdurend gebruik in een
veeleisende werkomgeving.
De capaciteit varieert van 0,4 tot 21 liter en de meeste Maxibakken
zijn verkrijgbaar in vier verschillende basiskleuren: rood, geel, blauw
& groen.
De bakken bevatten een hoekige houder voor het gemakkelijk
aflezen van barcodes of andere soorten etiketten.
Er zijn snel monteerbare verdelers beschikbaar om de grotere
bakken in te delen zodat de beschikbare capaciteit optimaal gebruikt
worden.
Naast de bakken is er een gamma Maxi Haken verkrijgbaar. Deze
haken bestaan in vier verschillende ontwerpen en kunnen op de
sleufwanden worden geklemd om verschillende artikelen, zoals
gereedschap of riemaandrijvingen, op te slaan.
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Specificaties
Opslagbakken

Maxibakken bestaan in versies met een inhoud van 0,4; 0,75; 2,1;
4,25; 7,2; 10,0 en 21 liter met interne verdelers voor de vijf grootste
maten.

Afmetingen
Code

Breedte
(mm)

Lengte
(mm)

Hoogte
(mm)

Laad
(Kg)

Vol.
(liters)

1012

100

125

60

2.3

0.40

1017

100

175

85

4.5

0.75

1322

130

225

125

9.0

2.10

1830

185

300

145

13.0

4.25

1845

185

450

145

13.0

7.20

3730

370

300

145

18.0

10.0

4145

410

450

215

27.0

21.0

Sleufwanden
De sleufwanden zijn verkrijgbaar met een breedte van 457 mm en in
vier verschillende lengten, van 457 mm tot 1828 mm.

Haken
Gamma enkel- of dubbeltandige haken met een lengte van 75 mm tot 250
mm.
150 mm dubbeltandige haak
150 mm enkeltandige haak
75 mm hoepelhaak
150 mm lang insteekeinde
250 mm lang insteekeinde
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