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Mobile
pallereoler-MOVO
Visit www.constructor.no/Produkter/Pallehandtering/Mobile-pallereoler-MOVO/ for the latest information.
Bygg et funksjonelt og rasjonelt lager med
riktig type pallereoler

Mobile pallereoler-MOVO is a product
in the category

Pallehåndtering forekommer i en mengde forskjellige metoder og
system, avhengig av type gods som er lastet på pallene. Det kan
være frossenvarer på fryselager, som lagres i mobile pallereoler MOVO eller bulkgods som f.eks. produkter med "Best før dato" som
lagres etter FIFO-prinsippet (first in first out). Alle produkter som
oppbevares på pall bør lagres etter den oppbevaringsmetoden som
godset krever for optimal lagringsøkonomi.

Pallehåndtering
Pallereol P90
Mobile pallereoler-MOVO
Mesanin Pallereoler
Uttrekksenhet
Dypstablingsreoler
Shuttle-system
PushBackreoler
Gjennomløpsreoler
Smalgangslager
Pallereol RACK83
P90 Småvaregjennomløp
Guide til valg av pallesystem
Please visit www.constructor.no to see our other
products.
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Beskrivelse
Mobile pallereoler består av pallereoler montert på
skinnegående, elektrisk drevne vogner. Systemet bygges opp i
blokker med et antall vogner, i tillegg til som regel faste vogner
mot vegger. I hver blokk kan en betjeningsgang åpnes, med evt.
fjernstyring. Constructors mobile pallereoler MOVO er blant
Europas mest brukte. Bare i Norge finnes rundt 300 mobilanlegg i
konvensjonelle og fryse-/kjølelager.

De tunge, elektrisk drevne mobile pallereolene, MOVO, går på skinner
som er støpt ned i gulvet, og tåler belastninger på opp til 24 tonn pr fag, i
opp til 12 m høye seksjoner.
Når kjøregangene står åpne, sikrer avansert sensorteknikk og
styrefunksjoner smidig manøvrering med og absolutt sikkerhet for
brukerne.
Med et bredt utvalg av tilbehør, er MOVO velegnet til alle typer gods.
Våre mobile pallereoler har en garantert driftssikkerhet ved svært lave
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Våre mobile pallereoler har en garantert driftssikkerhet ved svært lave
temperaturer, og egner seg dermed svært godt til bruk i kjøle- og
fryselager.
Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »
Se hvordan du kan optimalisere ditt lager her!

Produktinfo
MOVO-systemet er konstruert i moduler, noe som gjør det enkelt å
utforme og tilpasse ethvert behov. Effektivt og økonomisk. Skinner, gulv
og styresystem velges utifra hva som passer best på ditt lager.
I tillegg til et standard styresystem til MOVO, kan vi også levere flere
valgfrie styremetoder som kan gi raskere drift eller sikre pålitelig
lagerstatus. MOVO kan skreddersys til alle behov, med alt fra enkel
radiostyring på gaffeltrucken, til full integrasjon med ERP-systemet.
Forskjellen ligger i detaljene:
lysstyring- lyset er kun tent i den betjeningsgang som er åpen
mulighet til å åpne forutbestemte betjeningsganger
nattstilling - forbedrer luftsirkulasjonen
sprinklerinstallasjon - i tilfelle brann
brannstilling - separerer en spesifikk vogn
fjernkontroll - diagnostikk og vedlikehold av teknikere.

I tillegg finnes en mengde utstyr til kalde og normaltempererte lokaler.
Fordeler

Maks utnyttelse av gulvplass - kun en åpen betjeningsgang
Spar opp til 40-50% gulvplass i forhold til konvensjonelle pallereoler
Øker lagerkapasiteten med opp til 80-100%
God fyllningsgrad bidrar til å redusere energiomkostningene i frysehus
100% individuell palleadgang
Modul-konstruksjon til alle håndteringsformer
Sikkerhet iht. deteuropeiske normer 2006/42/EG og DIN EN 15095
Høyde, som standard opp til 11 m.
Belastning, opp til 20 tonn pr seksjon.
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Tilbehør
Pallestoppere

Sikkerhetsvern

Firkantrør, lengde 1290 mm. Signalgul.
Festes med låseskive og skrue.

PROTEX sikkerhetsvern kan
benyttes som; beskyttelse mot
kollisjon og påkjøring på kontorer,
automater og conveyor-systemer
og ruteseparator. Les mer her (pdf).

Fås i mange varianter. Skal hindre
gjennomskyvning av paller.

Nettingvegger-Sikkerhetsnett

Nettinghyller

Hindrer at gods faller ned og forårsaker
personskader. Festes med konsoll og
låsbeslag. Mer info finner du på
Nettingvegger.

Sikrer løst gods og er påkrevd ved
sprinklerinstallasjoner. Maskevide,
normalt 50x50 mm. Les mer under
Nettinghyller.

Hylleavdeler

Skilt- og merkesystem

Hylleavdeler/skillevegg for pallereoler.

Etikettholdere, bokstaver og tall,
selvklebende eller magnetisk for
alle typer gavler, hyller og bærejern.
Du finner mer info under
Merkesystem.

Uttrekksenhet - reolmontert

Uttrekksenhet - med hjul

Reolmontert modell med mulighet for
tosidig uttrekk. Lastekapasitet 600 kg.

Gulvmodell med og uten støttehjul.
Lastekapasitet 1000 kg.

Skilt

Innlegg for oljefat

Belastningsskilt, Bruks- og
montasjeanvisning

For oljefat eller annet sylinderformet
gods, 50 og 200 l fat. Innermål 360
eller 548 mm. Maks last 1000, resp
1200 kg.

Halvpall-innlegg
Brukes til å skape en stabil og sikker
hylle. Maks last 500 kg/halvpall.
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