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Verrijdbare
legbordstelling
HI280
Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/HI-280---Verrijdbaar/ for the latest information.
Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling Verrijdbare legbordstelling HI280 is a
biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord product in the category
systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo
weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.
Opslag kleingoed
Legbordstelling type HI280
Legbordstelling HI280 Smalle
Gangen
Verrijdbare legbordstelling HI280
Legbordstelling HI280 Etagebouw
Legbordstellingen Doosdoorrol
Grootvakstelling
Plastic Bakken en Containers
Legbordstelling Carton Flow
Longspan Rekken

HI280 wordt opgebouwd zonder gebruik van enige bouten of
moeren. Dit maakt het systeem eenvoudig en snel te monteren.
Ook zijn hierdoor veranderende eisen met betrekking tot
opslagmethoden eenvoudig door te voeren, door u zelf of met
behulp van Dexion.
HI280 legborden hebben standaard een hoge belastbaarheid en het
systeem kent een uitgebreid pakket aan accessoires.

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

De verrijdbare legbordstellingen HI280 hebben maar 1 gangpad
nodig, waardoor de opslagcapaciteit met 80% kan worden
verhoogd.
Voor een magazijn waarbij de pickfrequentie wat lager ligt en de ruimte
beperkt is, biedt Dexion zijn verrijdbare legbordstellingen en
accessoires.
Extra opslagcapaciteit tot 80%
Door de legbordstellingen eenvoudig op wagens te plaatsen worden
deze verrijdbare magazijnrekken, en heeft men voor een heel magazijn
genoeg aan slechts 1 gangpad.
Toepasbaar in nieuwe en bestaande situaties
De verrijdbare magazijnstelling rolt op rails welke in een slechts 4
centimeter verhoogde vloer zijn weggewerkt. Hierdoor is de verrijdbare
legbordstelling zowel toepasbaar in een nieuwe als bestaande situaties.
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Verrijdbare legbordstellingen kun je overal toepassen:
Onderdelenmagazijn voor technische dienst of productie.
Archief.
Medicijnen-magazijn in apotheken en ziekenhuizen.
Voorraadmagazijn bij bijvoorbeeld schoenwinkels.

Voor een uitgebreid pakket aan accessoires voor onze verrijdbare
magazijnstellingen, klikt u hier.

Voordelen
Voordelen van de verrijdbare legbordstellingen HI280 zijn:
- Ruimtebesparend;
- Stofarm opslaan (afsluitbaar);
- Geschikt voor beveiligde opslag (afsluitbaar);
- Handbediend of electrisch met Touch-Control;
- Automatisch geschakelde verlichting.

Specificaties
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Specificaties
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Afmetingen:
Diepte: 300, 400, 450, 500, 600, 800 en 1.000* mm.
Breedte: 900, 1.000, 1.290, 1.500*, 1.750*, 2.000*, 2.250*, 2.500* mm.
Standaard hoogtes: 1.000, 1.600, 2.100, 2.300, 2.500, 3.000, 4.600 mm.
(hoger op aanvraag)
* Uitsluitend bij HI280 Grootvak.
Belasting:
Belastbaar: 100 kg tot 400 kg. per legbord.
Wagenbelasting: tot 15.000 kg.
Afwerking:
De frames en legborden worden standaard vervaardigd van verzinkt staal (pre-galvanised). De wagens zijn
geëpoxeerd.
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Accessoires Verrijdbare legbordstellingen HI280
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Uittrekbare legborden

100% Uittrekbare laden

Te gebruiken als schrijftafel,
w erkblad of voor opslag van
tekeningen.

100% Uittrekbare laden middels
een kogellagerrail. Ideaal voor
opslag van kleine goederen,
eventueel in combinatie
met bakken of maxi bins.

Vakverdeelschotten

Afsluitbare deuren

Voor het gescheiden houden van
goederen of het kleiner maken van
de legbordlocaties.

Volledig en gedeeltelijk
in hoogte afsluitbare deuren.

Ribbelbakken / Maxi Bins

Voorzetrand

Ideaal voor het opslaan van kleinere
goederen, in verschillende
afmetingen verkrijgbaar.
Klik hier voor meer informatie.

Voorkomt dat goederen uit de
stelling vallen. Ook zeer
geschikt toepasbaar bij schuine
legborden.

Locatie aanduiding

BMWT Belastingborden

Etikethouder, zelfklevende of met
magnetische tape voor verschillende
soorten legborden en liggers.

Belastingborden w aarop
instructies staan vermeld voor
het laden van de stellingen.
Deze borden kunnen
w orden gemonteerd op
destellingen.

Separatiestangen

Ladenblok

Voor verticale opslag van langgoed,
bijvoorbeeld uitlaten.

Gedeeltelijk uittrekbare laden,
verkrijgbaar in een blok van 8 of
12 laden. Kunnen individueel
w orden voorzien van
diverse verdeelschotjes.

Electrisch bediend

Handbediening

Verrijdbare legbordstellingen kunnen
electrisch of handbediend worden.

Verrijdbare legbordstellingen
kunnen electrisch of handbediend
worden.
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Legbordversteviger

Voorzetrand

Een standaard legbord kan zo
opgew aardeerd w orden tot
maximale belastbaarheid middels
verstevigers.

Voorkomt dat goederen uit de
stelling vallen. Ook zeer
geschikt toepasbaar bij schuine
legborden.

Garderobe-/kledingstang

Perfopaneel kopse zijde

Om kleding of jassen aan
kledinghangers op te hangen in
HI280. Middels een S-haak is het
ook mogelijk kleding aan een lus op
te gangen.

Is identiek aan het uittrekbare
perfopaneel, echter nu als vast
paneel aan de kopse kant van
de legbordstelling gemonteerd.

Uittrekbare perfopanelen
Het uittrekbare perfopaneel is
identiek aan het vaste perfopaneel,
echter kan deze midels een
gelagerde rail 100% w orden
uitgetrokken.
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