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Rollrack
Dexion
Opslag
langgoed
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-langgoed/Rollrack/ for the latest information.
Draagarmstellingen, HI280 rekken en P90 langgoedrekken, A- Rollrack is a product in the category
rekken en rollrack zijn speciaal ontworpen om lange goederen Opslag langgoed
en goederen van verschillende lengtes op te slaan.
Draagarmstellingen type G90
Draagarmstelling type G90 Light
Langgoed type P90
Langgoed type HI280
A-Stelling
Rollrack

De Dexion opslagsystemen zijn ideaal voor de veilige en
georganiseerde opslag van lange en zware goederen. Het zijn ook
ideale systemen voor het opslaan van stalen staven, pijpen, buizen,
meubels en houtverpakkingen. Sommige van hen zijn ook geschikt
voor het opbergen van planken, metalen platen of grote en
waardevolle voorwerpen zoals kisten of kartonnen dozen en zelfs
witgoed. De beste oplossingen bieden een duidelijke lay-out met een Please visit www.dexion.be to see our other
gemakkelijke toegang, minimum gebruik aan ruimte, alles uiteraard products.
tegen lage kosten.
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Omschrijving
Het Rollrack-systeem is gebaseerd op het principe van de
honingraat- of insteekstelling en ontworpen voor snelle
herkenbaarheid van goederen en optimale toegankelijkheid.
Honingraat- of insteekstelling
Het Rollrack-systeem is gebaseerd op het principe van de honingraatof insteekstelling en ontworpen voor snelle herkenbaarheid van
goederen en optimale toegankelijkheid. Vooral voor opslag van pijpen,
buizen, profielen etc. is Rollrack zeer geschikt. Bij Rollrack hangt het
langgoed in beugels welke op rollen over geleiders worden geschoven.
Op deze manier schuift het materiaal niet over de dwarsbalken van de
stelling. Hierdoor en door de toegang aan de voorzijde van het systeem
worden beschadigingen aan het langgoed voorkomen. Door de
geometrische honingraatstructuur van Rollrack is het systeem in zeer
sterke en stabiele compartimenten te verdelen. Rollrack is bovendien
gemakkelijk te integreren in andere opslagsystemen.
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Accessoires Rollrack
Locatie aanduiding
Etikethouder, zelfklevende of met
magnetische tape voor verschillende
soorten legborden en liggers.
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