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

Longspan
Rekken
Dexion
Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Longspan-Rekken/ 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.

Longspan Rekken 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

Legbordstellingen type HI280 › Longspan Rekken
>

Informatie

Dexion Longspan is snel en gemakkelijk in elkaar te zetten en
maakt gebruik van een modulair ontwerp dat, ongeacht de
beschikbare ruimte, maximale opslagcapaciteit biedt.
Het Longspan-systeem laat toe om de opslaghoogte en configuraties gemakkelijk aan te passen als uw behoeften
veranderen.
Het Longspan-systeem omvat een uitgebreid gamma frame- en
balkmaten waardoor een installatie gemakkelijk en precies aan uw
behoeften kan worden aangepast. Middellange en lange
overspanningen kunnen in dezelfde stelling gecombineerd worden
voor de efficiënte opslag van een breed gamma verschillende
artikelen. Een boutloos vergrendelsysteem zorgt ervoor dat de
draagbalken, zodra ze geplaatst zijn, op hun plaats blijven zodat de
veiligheid van de operators die toegang tot de installatie hebben,
verbetert.
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Legbordstellingen type HI280 › Longspan Rekken
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Producten
Dexion Longspan rekkenframes worden voor de stevigheid en

betrouwbaarheid met bouten bevestigd en zijn verkrijgbaar in veel
combinaties van breedten en hoogten, van 2 m tot 5 m hoog en van
0,45 m tot 1,2 m breed.
De zijwanden zijn slechts 55 mm breed waardoor de ruimte die niet
voor opslag beschikbaar is, tot een minimum beperkt blijft. Balken
voor grote overspanningen kunnen ofwel spaanplaat plankieren of
stalen rekkenpanelen dragen en zijn ‘getrapt’ zodat er niets uitsteekt
aan de voorkant. De balkmaten zijn in de hoogte verstelbaar met
intervallen van 50 mm en variëren van 1 m tot 3 m in twee
verschillende uitvoeringen.
Longspan frames en balken voor lange overspanningen zijn in
antracietkleurige en grijs-witte poederlak zodat Dexion Longspan
zich even goed in magazijnen als in kantooromgevingen thuis voelt.
Longspan kan voor een aantal verschillende toepassingen
geconfigureerd worden, van rekken op een laag niveau die met de
hand gevuld worden tot hoogtesystemen die door gemotoriseerde
orderpickingtrucks worden bediend.
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Specificaties

Dexion Longspan frames zijn verkrijgbaar in hoogten van 2 m tot 5
m
en breedten van; 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm en 1200 mm.
Balken zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
60 mm diepe standaardbalken met een lengte van 1000 mm, 1200 mm,
1500 mm, 1800 mm, 2000 mm en 2400 mm
80 mm diepe balken voor zwaar werk met een lengte van 2400 mm, 2700
mm en 3000 mm.

Stalen rekkenpanelen zijn verkrijgbaar voor alle framebreedten en
balkdiepten.
Dexion Longspan rekken zijn ontworpen en getest volgens de
aanbevelingen van de “Federation Européenne de la
Manutention” (FEM) Code rekkenontwerp 10.2.06 en kunnen
overspanningladingen tot 4500 kg en per niveau rekladingen van 400
kg tot 900 kg dragen.
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Accessoires
Grootvaklegborden

Legbordondersteuning

Gebruikt om alle soorten
goederen en items op te slaan
en het creëren van extra
levels per sectie.

Ter ondersteuning van
spaanplaat legborden voor
opslag van zw are goederen.

Separatiestangen

Vakverdeler staand
plaatmateriaal

Voor verticale opslag van langgoed,
bijvoorbeeld uitlaten.
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Een vakverdeelstaaf voor het
verticaal opslaan van
plaatmateriaal, deuren, ruiten,
etc.

Vakverdeler hangend langgoed

Separatiebeugels

Ideaal voor het opslaan
van hangend langgoed,
zoals buizen, uitlaten, etc.

Voor verticale opslag van
langgoed.

Autoruitbeugels

Garderobe-/kledingstang

Voor het veilig opslaan van
autoruiten, maar ook plaatmateriaal,
schilderijlijsten en (aanrecht)bladen.

Om kleding of jassen aan
kledinghangers op te hangen in
HI280. Middels een S-haak is
het ook mogelijk kleding aan
een lus op te gangen.

Perfopaneel kopse zijde

Uittrekbare perfopanelen

Is identiek aan het uittrekbare
perfopaneel, echter nu als vast
paneel aan de kopse kant van de
legbordstelling gemonteerd.

Het uittrekbare perfopaneel is
identiek aan het vaste
perfopaneel, echter kan deze
midels een gelagerde rail 100%
w orden uitgetrokken.

Locatie aanduiding

BMWT Belastingborden

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

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

