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Palletstellingen
Etagebouw
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstellingen-Etagebouw/ for the latest information.
Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden! Palletstellingen Etagebouw is a
De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van product in the category
mogelijke toepassingen en accessoires, eenvoudig worden
P90 Palletrekken
aangepast aan uw specifieke opslageisen.

Statische palletrekken
Verrijdbare palletrekken
Palletstellingen Etagebouw
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

De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: statische palletrekken,
smalle gangen of hoogbouw palletrekken, etagebouw, drive-in
rekken. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; verrijdbare
palletrekken (MOVO), palletdoorrol stellingen en palletpushback
stellingen op carts of rollen.

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

P90 Palletstellingen Etagebouw om volledig gebruik te maken van
de beschikbare hoogte van het gebouw.
Als etage of als vrijstaande vloer

P90 producten lenen zich ideaal voor het bouwen van een
mezzaninevloer. Dit kan door op een palletstelling een etage te
bouwen, of door P90 palletstelling componenten te gebruiken als de
dragers van een vloer, een zogenaamde vrijstaande vloer.
Enorme stabiliteit en draagkracht
Een vloer (en balustrade) is opgebouwd uit P90 stellingmateriaal en is
niet alleen prijstechnisch zeer aantrekkelijk, maar de stabiliteit en
draagkracht van dit systeem zijn ook nog eens enorm en op maat te
engineeren.
De trappen, balustrades en palletopzetplaatsen zijn uiterst veilig,
ergonomisch en mooi afgewerkt.
De etagevloer kent verschillende afwerkingen en materialen. Het
kiezen van de juiste vloer hangt af van de verschillende eisen.
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Dexion kan het geheel compleet maken met verlichting onder de
verschillende vloeren.
Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan
accessoires voor haar palletstellingen.

Specificatie
Een etagebouw installatie bestaande uit P90
componenten,vereist een zorgvuldige specificatie
aangezien de totale belasting aanzienlijk kan zijn. Hierdoor is het
nodig dat elk ontwerp van een etagebouw installatie afzonderlijk
moet worden berekend om zo de hoogst mogelijke veiligheid te
garanderen.
De afzonderlijke onderdelen zijn standaard P90 onderdelen, maar door
de specifieke eisen en de mogelijke hoge belasting van de installatie kan
deze worden verstevigd met schoren, afhankelijk van de hoogte van de
installatie.
Onderstaande richtlijnen:

Opbouw
Hoogte: tot 15.000 mm. Een normale installatie bestaat uit twee
of drie niveaus met inbegrip van de begane grond. Voor sommige
klanten zijn er echter ook vier verdiepingen gemaakt.

Afmeting
Het magazijn is vaak de beperkende factor.

Belasting
De belastbaarheid van de bovenste legborden is het zelfde als de
onderste legborden; 75 tot 400 kg.
Echter dient een etagebouw installatie individueel te worden berekend
en gecontroleerd.
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