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Draagarmstellingen: Verstelbare opslagsystemen voor lange goederen

" Of het nu plastieken buizen zijn, houten planken, of 
metalen staven; draagarmstellingen zijn een ideale 
opslagmethode voor lange goederen "



03

Het opslaan van lange, vaak variërende producten heeft zo zijn eigen uitdagingen.
Dexions assortiment draagarmstellingen kan tegemoet komen aan uw bijzondere 
behoeften.
Onze draagarmstellingen zijn verkrijgbaar met een breed scala aan opties, die 
geschikt zijn voor de opslag van elke soort lange goederen, ongeacht de afmeting 
of het gewicht van de producten. Afmetingen kunnen worden aangepast aan de 
hoogte en de lengte van uw magazijn, waardoor de beschikbare ruimte optimaal 
wordt gebruikt.
Voor uitzonderlijke toepassingen kunnen volledig aangepaste oplossingen 
worden geleverd.
Dexions moderne draagarmstellingen bieden een robuuste opslagoplossing, 
die veel capaciteit biedt en speciaal is ontworpen voor de opslag van lange 
goederen. Geschikt voor handmatige afhandeling, vorkheftrucks of hijskranen. 
Snelle installatie zorgt voor snelle verbeteringen in uw magazijn.
Als uw behoeften veranderen, kunnen de draagarmstellingen gemakkelijk 
worden aangepast aan uw nieuwe eisen.

Altijd een oplossing voor uw specifieke behoeften
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Heavy Duty  
DRAAGARMSTELLING

Ga voor meer informatie naar: 
www.dexion.be/nl-BE/langgoed

Ideaal voor lange goederen met een 
laadopening zonder staanders aan 
de voorzijde. Dit systeem is perfect 
om bulkgoederen en producten met 
uitzonderlijke vormen veilig op te slaan met 
behoud van gemakkelijke toegankelijkheid.
Met draagarmstellingen kunt u de 
beschikbare ruimte in uw magazijn veel 
efficiënter gebruiken – er wordt geen 
ruimte verspild en horizontaal opgeslagen 
goederen kunnen boven elkaar worden 
opgestapeld, terwijl elk item en elke bundel 
gemakkelijk toegankelijk is.
Opgeslagen goederen kunnen bijvoorbeeld 
meubels zijn, bouwmaterialen, buizen, rollen, 
apparaten en vloermaterialen. Het komt 
hier op neer: als u onregelmatig gevormde 
goederen hebt, zijn draagarmstellingen heel 
vaak de ideale keuze.
Het systeem bestaat uit verticale staanders, 
waaraan horizontale armen zijn gemonteerd 
met aan de uiteinden optioneel eindstops. 
Voor een veilige opslag hebben de armen 
oplopend een hoek van 2° graden.
De producten worden horizontaal op de 
armen opgeslagen, handmatig of met een 
vorkheftruck of een hijskraan.
Het opslagsysteem is geheel naar de 
behoeften van de klant ontworpen en de 
goederen kunnen aan beide zijden van de 
stellingen worden opgeslagen.
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Dit opslagsysteem is erg veelzijdig. De 
diverse componenten kunnen in verschil-
lende combinaties worden gebruikt, al naar 
gelang de situatie. De armen van de can-
tilever kunnen eenvoudig op de gewenste 
hoogte worden aangepast.
Het systeem wordt standaard geleverd in 
blauw, maar op verzoek zijn andere kleuren 
ook verkrijgbaar.
Voor installaties buiten is speciale verf voor 
buitentoepassingen verkrijgbaar en voor 
corroderende omgevingen is een thermisch 
verzinkte oplossing beschikbaar.

HEAVY DUTY CANTILEVER

 ▪ Duidelijk zicht op elk opgeslagen item
 ▪ Gemakkelijke toegang tot elke opslaglocatie
 ▪ Gebruikt de volledige hoogte van het 

magazijn
 ▪ Items van verschillende lengte kunnen op 

dezelfde stelling worden opgeslagen
 ▪ Uw opslaggebied kan worden uitgebreid tot 

buiten het magazijn
 ▪ Het robuuste product is gemaakt van 

warmgewalst staal en heeft weinig onderhoud 
nodig

 ▪ Verstelbare opslag

Bespaart tijd

Bespaart ruimte

Bespaart kosten
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De ideale opslagoplossing voor lange, lichte 
items, die het beste horizontaal worden 
opgeslagen. Items kunnen ook boven 
elkaar worden opgeslagen, waardoor er op 
elk niveau toegang tot de goederen is. 
Met Dexions Cantilever stellingensysteem 
voor lichte goederen kunt u lange lengtes 
hout, plastic buizen of andere goederen 
veilig opslaan, terwijl u er gemakkelijk 
toegang toe heeft. Onze cantilever voor 
lichte goederen is vervaardigd uit duurzaam 
voorverzinkt staal en kan worden geleverd 
als eenzijdige stelling die tegen de muur 
wordt geplaatst, of dubbelzijdige stelling 
voor toegang aan voor- en achterzijde.
Deze stellingen zijn volledig modulair, zodat 
u er –indien nodig- extra secties aan kan 
toevoegen. De draagarmen zijn in hoogte 
per 100mm aanpasbaar en zijn met stalen 
bouten aan de opstaande balken bevestigd. 
Er zijn ook stalen eindstoppers verkrijgbaar 
om te voorkomen dat de items naar voren 
rollen en van de voorkant van de draagarm 
vallen.

Cantilever voor lichte goederen

Ga voor meer informatie naar: 
www.dexion.be/nl-BE/langgoed
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De Cantilever stelling voor lichte 
goederen kan op veel manieren worden 
geconfigureerd en kan voldoen aan de 
meeste opslageisen. De afmeting en het 
gewicht van de items die moeten worden 
opgeslagen zijn in combinatie met de hoogte 
en lengte van het magazijn te variëren. Die 
twee variabelen moeten nauwgezet worden 
overwogen, als u een kosten- en ruimte-
effectieve opslagfaciliteit plant.
Voor zwaardere ladingen raden wij u het 
Cantilever systeem voor zware goederen 
aan.

LIGHT DUTY DRAAGARMSTELLING

 ▪ Gemakkelijk te assembleren, met een 
topkwaliteit gegalvaniseerde afwerking

 ▪ Draagarmen per 100mm aanpasbaar 
 ▪ Hoogte kolom: 2000 / 2500mm
 ▪ Lengte armen: 300 / 400 / 500 / 600mm
 ▪ Tussenafstand kolommen: 1000 / 1250 /  

1500 / 1750 / 2000mm
 ▪ Draagvermogen tussen 200 en 400kg per arm 

afhankelijk van de lengte
 ▪ Afrolbeveiligingen met 65 of 120mm nuttige 

hoogte
 ▪ Ideale opslag voor lange lengtes metaal  

of plastic
 ▪ Verkrijgbaar in een enkelzijdige en een 

dubbelzijdige configuratie

Bespaart tijd

Bespaart ruimte

Bespaart kosten
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Toepassingen  voor Draagarmstellingen
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Mobiele draagarmstellingen 
Draagarmstellingen kunnen ook worden geïnstalleerd op 
een MOVO mobiel onderstel, waarmee de kosten van 
een nieuw gebouw niet nodig zijn of de efficiency van een 
bestaand gebouw kan worden verbeterd.
MOVO draagarmstellingen maximaliseert het gebruik van 
de vloeroppervlakte doordat er maar één gangpad nodig 
is. Op deze manier kunt u tot 40% besparen op de ruimte 
die nodig is voor conventionele cantilever systemen, of u 
kunt de opslagcapaciteit met tot 80% vergroten.

Showroom draagarmstellingen met 
hellende armen
Het Heavy Duty Dragarmstellingen systeem kan ook 
worden geleverd met afhellende armen in verschillende 
gradaties. Dit zorgt voor een efficiënte opslag en een 
gemakkelijke afhandeling van grote en onhandige 
goederen.
Afhellende armen geven ook een beter zicht op de 
producten, een ideale keuze voor showrooms. Het is 
een perfecte keuze gebleken om grote onderdelen, zoals 
sofa’s en andere typen meubels uit te stallen.

Draagarmstelling met dakbedekking voor 
gebruik buiten
Voor installaties buiten levert Dexion robuuste, maar 
lichtgewicht dakbedekkingsystemen. Na installatie op 
de cantilever stellingen worden de opgeslagen goederen 
beschermd tegen de regen en sneeuw.
Deze oplossing vergroot de opslagcapaciteit zonder dat 
het magazijn hoeft te worden uitgebreid.



Vaste eindstops
Gelaste eindstops worden gebruikt 
als een heavy duty oplossing om te 
voorkomen dat opgeslagen goederen 
van de stelling vallen.

Wegneembare eindstops
De verwijderbare eindstop is de meest 
populaire oplossing om te voorkomen 
dat items naar voren rollen. Kan ook 
bij bestaande installaties worden 
aangebracht.
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Accessoires voor 
Draagarmstellingen 
Ontdek de mogelijkheden

Armen voor de opslag van 
rollen
Draagarmstellingen kunnen worden 
geconfigureerd om rollen metaal veilig 
en efficiënt op te slaan.

Rooster legborden 
Rooste rlegborden kunnen op de 
armen van de draagarmstelling 
worden geplaatst om te voorkomen 
dat kleine producten tussen de armen 
doorvallen.

Dakconstructie
Het aanbrengen van dak-systemen 
beschermt de cantilever en de 
opgeslagen goederen tegen de 
elementen.

Mobiele Wagens 
Draagarmstellingen kunnen ook 
worden geïnstalleerd op MOVO 
mobiele onderstellen, waardoor de 
capaciteit nog meer wordt vergroot.

Ga voor meer informatie naar:  
www.dexion.be/nl-BE/langgoed/Accessoires-Langgoed
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Referenties
Delta Engineering is actief in Europa en Amerika en is 
de belangrijkste speler op het terrein van de  internationale 
blow-moulding industrie.
Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van het 
bedrijf ontwierp Dexion een speciaal cantilever systeem met 
langere armen, dat perfect was om de bundels met producten 
op te slaan.

Mairon is de leider op de Roemeense markt voor de 
distributie van metallurgische producten en heeft in het 
hele land een netwerk van magazijnen en fabrieken, 
ontworpen volgens het principe: "Eén stop voor staal".
De standaard configuratie van het cantilever systeem dat 
Dexion leverde was ideaal voor deze toepassing.

Emerson is wereldwijd toonaangevend in een breed 
scala aan industrieën; een combinatie van industriële 
kennis, expertise op het gebied van fabricage en 
technologische innovatie, kortom een enorm portfolio met 
producten en services.
Dexion leverde Emerson een complete opslagoplossing 
met cantilever stellingen, palletstellingen, lichte planken 
en een aangepast kabel-opslagsysteem.

Promod SA is een premium distributeur van topkwaliteit 
elektrische producten.
Dexions cantilever systeem bleek de beste oplossing 
voor het opslaan van al de lange en zware onderdelen 
voor de installaties van het bedrijf.

Taparo is een grote producent van topkwaliteit 
gestoffeerde artikelen, zoals sofa’s en leunstoelen, 
bekleed met textiel, leer en namaakleer.
Dexion leverde een speciale cantilever met hellende 
armen, waardoor er in de showroom goed zicht was op 
de producten, maar ook efficiënte opslag en gemakkelijke 
afhandeling.

Ga voor meer informatie naar:  
www.dexion.be/nl-BE/Referenties



Advies van experts en services De voordelen van een 
stellingeninspectie door 
Dexion:
• Allesomvattende professionele 

inspectie
• Gediplomeerde en ervaren 

inspecteurs 
• Geen onderbrekingen van het 

werk
• Gedetailleerd inspectierapport 
• Voorkomen van schade aan 

personeel of goederen
• Verlengde levensduur van 

opslaginstallatie
• Vroege ontdekking risico’s 

vermindert toekomstige 
reparatiekosten

• Reparaties kunnen snel worden 
gedaan

• Levert onafhankelijke expert om 
installatie te beoordelen

Houdt uw magazijn veilig 
- Beschadigingen vroeg  
  ontdekken
Het dagelijks verplaatsen van 
goederen brengt onvermijdelijk 
schade aan uw opslagsysteem 
met zich mee. Op de lange duur 
kunnen deze kleine beschadigingen 
de capaciteit van planken en 
palletstellingen aantasten en leiden 
tot incidenten waarbij personeel en 
materiaal beschadigd kan raken.
Regelmatige inspecties 
minimaliseren de frequentie en 
de effecten van deze incidenten 
doordat cruciale beschadigingen in 
een vroeg stadium worden ontdekt.
Onze inspecteurs zijn uitermate 
ervaren en gediplomeerd. Zij houden 
jaarlijks inspecties om uw bedrijf 
veilig en up-to-date te houden.

Elke inspectie wordt afgesloten met 
aanbevelingen om onderdelen te 
vervangen, inclusief de montage 
ervan. Als alles is goedgekeurd, 
ontvangt u een officieel certificaat 
van goedkeuring tot aan de 
volgende inspectie.
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Ga voor meer informatie naar:  
www.dexion.be/nl-BE/Gezondheid--Veiligheid



Legbordrekken - HI280 Opslag machines - Tornado

Rek inspectieShuttle systeem

Paletrekken - P90

Mobiele paletrekken - MOVO

Dexion NV
Heizel Esplanade B50
B-1020 Brussel, België
Tel. +32 (0)2 476 26 35
Fax. +32 (0)2 476 26 60
Info@dexion.be
www.dexion.be

1802-054_BE-NL


