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Grenreoler
Visit www.constructor.no/Produkter/Langgodshandtering/Grenreoler/ for the latest information.
Langgodsoppbevaring - stabil lagring av lange og tunge laster Grenreoler is a product in the
category
Grenreoler, Universalreoler, Rollrack, Trelastreoler, Listverksreoler
og Platereoler er utformet spesielt for å kunne oppbevare langgods Langgodshåndtering
og gods av varierende lengde. De er ideelle for en sikker og
Grenreoler
organisert lagring av lange og tunge laster. De er også ideelle for
Lett Grenreol
oppbevaring av stålstenger, rør, møbler og trelastforpakninger. Noen Innstikks- og Listverksreol (A-reol)
passer også for oppbevaring av sponplater, stålplater eller store og
Plateautomat
verdifulle artikler. De beste løsningene gir en tydelig layout med
Rollrack
smidig adkomst på minimalt med plass. Alt til en lav kostnad.
Universalreol
Please visit www.constructor.no to see our other
products.
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Beskrivelse

Grenreoler har ingen fremre stolper som er i veien for inn- og utlasting. Alle nivåer
er tilgjengelige for en gaffeltruck. Allsidigheten hos våre grenreoler gjør dem
Referanser
ideelle for alle typer arbeidsmiljøer fra masseproduksjon, byggevarehus og lager til
Statoil Subsea, Kristiansund
detaljhandel.

Montér Stormarked, Fredrikstad

Grenreoler er ideelt for oppbevaring av vanskelige og lange artikler som Vegvesenet
stålstenger, rør, trelastpakker, møbler og til og med hvitevarer.
Babcock & Wilcox Vølund, Danmark
Produktene lagres vannrett på armer, og håndteres enten manuelt eller SEAS-NVE, Danmark
med truck eller kran.
Grenreoler finnes i både ensidig og tosidig utførelse. De tosidige
grenreolene gir maks lagringskapasitet med en eneste sentral stolpe,
mens en ensidig reol er laget for å passe mot en vegg.
Ettersom de er produsert i moduler, kan flere stolper og armer settes på
etterhvert som behovet endrer seg. Produktet er utformet i henhold til
FEM 10.2.09 og NS-Insta 253.
Raskt budsjettoverslag for langgodshåndtering»
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Fordeler
Constructors grenreoler består av stolper og føtter sammen med
horisontale armer og endestoppere. De utgjør en komplett enhet som
kan plassesers ut på forskjellige distanser med hjelp av horisontal- og
diagonalstopp.
Grenreoler kan også moteres på en mobil MOVO pallereol. Se
ytterligere informasjon om mobile pallereoler i avsnittet om Mobil
pallereoler.
Grenreoler har en mengde fordeler:

Grenreoler er det ideelle system for lagring av langgods.
Sikker og organisert oppbevaring av lange eller store varer.
Maks utnyttelse av horisontal plass.
Bra for både innendørs og utendørs bruk.
Lengden på hyllene og avstanden mellom profilene kan justeres, avhengig av belastning.
Alle system konstrueres og produseres etter kundens eksakte behov.
Stolper, føtter og armer produseres av europrofilen IPE.
Den nyeste programvareteknikken benyttes for å sikre en effektiv konstruksjon.
Grenreolen er konstruert og produsert i henhold til gjeldende europeiske normer, som er bestemt av FEM.
Kvalitetsstyringen følger EN ISO 9001-2000 og er implementert og sertifisert av TÜV Rheinland.

Spesifikasjoner
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Spesifikasjoner
Høyde: fra 3 m til 12 m.
Armlengde: fra 0,6 m til 2 m. (Spesielt tilpassede løsninger kan
ordnes ved lengre lengder)
Stolper kan plasseres med maks 2 meters avstand.
Stolper og armer er blålakkert med RAL 5010.
En galvanisert variant finnes også og anbefales til utendørs bruk.
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