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Propracovaný paletový ukládací systém v robustním provedení představuje
hospodárné řešení pro všechny typy skladových celků. Systém je velmi variabilní, používá se pro uskladnění palet od typizovaných EUR palet až po nejrůznější
atypické druhy palet. Nosníky a rámy disponují širokou škálou dimenzí a lze je
nadefinovat přesně dle požadavku hmotnosti ukládaného zboží a typu paletové
jednotky. Nosníky je možné přestavovat po 50 mm a využívat tak maximální skladovací kapacity regálu. Nosníky i rámy jsou standardně dodávány v lakovaném
provedení, rámy žárově zinkovány.
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Charakteristika:
| Univerzální stavebnicový systém
| Určeno pro skladování palet,
|
|
|
|
|
|

drobného zboží i atypického sortimentu
Zakládání materiálu na nosníky,
popřípadě na desky a rošty
Snadná výšková přestavitelnost
po 50 mm
Nosníky v lakovaném provedení,
rámy zinkovány
Výška regálu až 12 000 mm
Délka nosníku až 3 600 mm
Nosnost až 6 000 kg na pár nosníků

Použití: sklady, logistická centra, výroby
Výhody:
| Široká variabilita sestav
• Stacionární regál
• Průjezdný regál
• Spádový regál
• Bubnový regál
• Mobilní regál
| Univerzální příslušenství

pro všechny typy zakládání
| Různá barevná provedení nosníků
| Vysoká pevnost, stabilita, životnost
| Široký sortiment doplňků
(lamely, DTD, rošty, rámy
pod palety a pod.)
Konstrukce:
| Složeno z rámů a nosníků
| Rám složen z perforovaných stojin

a kovového výpletu
| Šroubové spoje
| Základní úroveň složena ze dvou nosníků
uchycených na stojinách

Ke konkrétnímu řešení navrhneme a dodáme vhodnou manipulační techniku
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