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HI280
mobil:
få
fokus
på
pladsudnyttelse
Visit www.constructor.dk/Produkter/Smavarehandtering/HI280-Mobil-smavarereol/ for the latest information.
Håndtering og opbevaring af småvarer stiller store krav til
systematisering og identifikation. Traditionel
småvareopbevaring sker normalt i småvarereoler, ofte med
opdelte hylder i kombination med rullebaner, skabe og
plastkasser.

HI280 - Mobil småvarereol is a
product in the category

Småvarereol &
Småvarehåndtering
Småvarereol HI280
HI280 Langspændsreol
HI280 - Mobil småvarereol
HI280 - Småvaremezzanin
HI280 - Smalgangslager
HI280 - Småvaregennemløb
Langspændsreol
Plastkasser
Markering og Lokationsopmærkning
Værktøjsskab LOCK
S90 Småvarereol
Rullebaner

Småvaresystemet kan så til gengæld være opbygget i flere niveauer
med indskudte mezzanindæk, eller som smalgangs-, pluk- eller
højlager og betjente manuelt eller med en form for kran eller truck.

Ved du hvad Arbejdsmiljøloven siger om sikkerhed
på lageret?

Please visit www.constructor.dk to see our other
products.
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Beskrivelse

Når du kombinerer vores to kerneprodukter: småvarereol HI280
Referencer
og Compactus mobilreol får du en perfekt løsning der både
udnytter den tilgængelige plads og har stor belastningskapacitet.

Klinger Danmark, Brøndby

Opbevaring af småvarer sker på flere forskellige måder afhængig af
artikeltype, emballagestørrelse, plukke- og lagrefrekvens etc. Lagerets
sammensætning og størrelse er også afgørende parametre for valg af
opbevaring. I mange tilfælde har det vist sig at mobile reoler eller
kompaktlagring er den bedste lagermetode.
Mobile reoler kan være det lønsomme alternativ til en dyr tilbygning, når I
har brug for øget lagerkapacitet men gulvpladsen er begrænset. I skal
helt enkelt udnytte gulvpladsen bedre. Derudover har mobile lagerreoler
en række ekstra fordele, f.eks. høj sikkerhed. Det omfattende
tilbehørsprogram til småvarereol HI280 kan naturligvis også anvendes

1/5

constructor.dk
+45 46 32 80 08

tilbehørsprogram til småvarereol HI280 kan naturligvis også anvendes
ved en mobil løsning.
Hurtig-/budgettilbud på småvarehåndtering »
Lad os finansiere din lagerløsning »

Produkt info
Compactus HI280 er en robust småvarereol der kan klare store
belastninger. Samtidig udnytter den mobile småvarereol den
tilgængelige plads fuldt ud.
Småvarereolerne monteres på skinnegående vogne i ønsket dybde,
højde og bredde efter HI280 standardmål. Systemet kan aflåses og
gøres tilgængelig for udvalgte personer ved hjælp af adgangskoder.
Mobile reoler anvendes på pluklager samt til arkivløsninger.
Mobile småvarereoler HI280 er fremstillet af varmgalvaniseret stål. De er
monteret på mobile vogne af epoxi-lakeret, profileret stål. Vognene er
udstyret med hjul der løber på skinner, der også kan monteres direkte
på eksisterende gulv.
Selv med en meget høj belastning kan du flytte en eller flere sektioner i
systemet manuelt - med kædedrift. Helt op til 15 ton. Det omfattende
udvalg af tilbehør til småvarereol HI280 kan også anvendes ved en mobil
løsning. Systemet kan leveres elektrisk med et “touch pad”
betjeningspanel, hvilket yderligere forenkler anlæggets styring og drift.
Produktet kendetegnes ved en meget høj driftsikkerhed og kvalitet. Constructors kompaktreoler er takket være
sin tekniske opbygning meget drift- og servicevenligt.

Specifikationer
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Specifikationer
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Kompaktlagring med Compactus HI280 på et lager fordobler i princippet lagerkapaciteten. Dette
opnås ved at antal plukkegange reduceres til en enkelt, og de øvrige "eliminerede” gange derfor kan
anvendes til lagring.
Den maksimale blokvægt der kan flyttes ved manuel drift (rat) er 40 ton. Det modsvarer en blok med 20
hyldesektioner, hvor hver sektion belastes med 2000 kg. En sektion kan opbygges i højden fra 1000-3000 mm,
med en dybde fra 300-500 mm. Belastningskapacitet pr. hylde fra 75-400 kg.
Styring og manøvrering af mobile småvarereoler sker enten med traditionel kædedrift eller elektrisk via et
betjeningspanel med "touch pad". Gangene mellem sektionerne kan udstyres med belysning der automatisk
tændes, når en gang åbnes. Hele anlægget kan udstyres med adgangskontrol.
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Tilbehør
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Hylde

Skilleplade - halv højde

Anvendes til alle typer opbevaring og
kan nemt tilpasses godset. Leveres i
længde 1500/1750/2000/2250/2500 mm,
og dybde 500/600/800/1000 mm

Anvendes til inddeling af hylden i
mindre afsnit. Uafhængig af
hyldeinddeling. Sikret til hylden
neden under. Leveres i højderne
90mm og 140mm.

Skilleplade

Rumdeler

Til opdeling af hylden.

Til vertikal opbevaring af langgods i
småvarereolen.

U-støtte

Tværbjælke

Gør det muligt at opbevare gods og
kartoner i mindre fag.

Muliggør økonomisk og praktisk
opbevaring af pladskrævende gods:
et økonomisk alternativ til
almindelig hylde.

Udtræksskuffe

Skuffesektion

Til opbevaring af mindre gods og artikler.
Her i kombination med plastkasser.

Til opbevaring af smådele.
Skuffesektionen placeres direkte på
HI280 hylden.

Udtrækshylde

Låsbare døre

Kan anvendes som skriveog arbejdsbord eller aflastnings-bord til
mindre gods.

Låsbare døre i fuld eller halv højde.

Fodliste

Labelholder

Passer til fronten, under den første
hylde, en sokkel forhindrer emner i at
trille ind under reolen.

Til at identificere hylden og dens
indhold. Fastgøres på hyldens
kantliste. Findes i mange
forskellige varianter. Se mere
information på Markering og
Lokation »
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Hyldefront

Dækbeslag

Fastgjort til hyldens front og/eller
bagkant for at forhindre artikler i at falde
ned ad hylden. Kan stakkes oven på
hinanden.

Lader dækket hvile på en større
overflade, så punkbelastning og
flade pletter undgås.

Bøjlestang

Markering &
Lokationsopmærkning

Anvendes som klædestang eller parvis
til at støtte dæk etc. Emner kan
ophænges i skinnen ved at anvende
kroge, der også kan leveres.

Spånpladehylde

Plastikkasser

Anvendes hvis du ønsker en
spånpladehylde i stedet for en
almindelig hylde eller tværbjælke.

Skaber orden og overblik over de
mindre artikler i reolen.

Gavlbeskytter
Beskytter småvarereolens gavle mod
påkørsel.
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Etiketholdere eller magnetskilte til
forskellige typer af gavle, hylder og
bjælker. For mere info se Markering
& Lokation>>

