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Smalgangslager-Småvarereol
HI280
Visit www.constructor.no/Produkter/Smadelshandtering/Smavarereol-HI280-Smalgangslager/ for the latest information.
Håndtering og oppbevaring av smådeler stiller store krav til
systematisering og identifikasjon. Tradisjonell
smådelsoppbevaring skjer normalt i småvarereoler, ofte med
oppdelte hyller i kombinasjon med rullebaner, skap og
plastbokser.

Smalgangslager-Småvarereol HI280
is a product in the category

Smådelshåndtering
Småvarereol HI280
HI280 Mediumspan
Mobile Småvarereoler
Mesanin-Småvarereol HI280
Smalgangslager-Småvarereol HI280
HI280- Småvaregjennomløp
Universalreol
Plastbokser og lagerbokser
Skilt- og merkesystem
Oppbevaringsskap
Rullebaner
S90 Småvarereol

Småvarereolen kan bygges i flere nivåer, også med messanin, eller
som smalgangs-, plukk- eller høylager. Manuell betjening eller en
form for truck eller kran.

Please visit www.constructor.no to see our other
products.
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Beskrivelse

Teknisk konstruksjon, design og høydeoppbygging av Småvarereol HI280, gjør det
mulig å bruke systemet til truckbetjent smalgangslager, der plast eller
fiberbokser benyttes til oppbevaring av artiklene.

Et smalgangslager kan betjenes automatisk eller manuelt, noe som
muliggjør døgnkontinuerlig drift med lite personale.
Enkelte produkttyper kan håndteres i et såkalt smalgangslager. Det
dreier seg om produkter og varer som er stabelbare, eller hvor plukk og
håndtering skal skje til uregelmessige tider . Reolen er som oftest byget
opp i dobbel dybde og kan betjenes med smalgangstruck eller
kranløsninger.
Raskt budsjettoverslag for smådelshåndtering »

Produkt info
Constructors smalgangslager bygger på HI280 Småvarereol som er produsert av varmgalvaniserte stålplater.
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Dybden kan varieres fra 300 - 1000 mm og høyden opp til 15 m, men mest vanlig dybde er 400 eller 500 mm,
avhengig av mål og utforming på de lastbærere som benyttes. Lengdeoppbygging er i prinsippet ubegrenset.
Smalgangslager har den store fordelen at man på en gitt flate kan bygge opp en større mengde småvarereoler,
takket være de spesielle truckene eller kranene som ikke behøver like stor manøvreringsflate som ved
tradisjonell håndtering.
Systemet er utviklet etter prinsippet minimalt antall komponenter for optimal enkelhet ved montering og
ombygging. HI280 smalgangslager er testet og dimensjonert i henhold til de Europeiske FEM normene og
følger også Norsk Standard NS-INSTA 251. Bruksområdet for smalgangslager er lager der hvor betjening kan
skje døgnet rundt med automatisk plukking.
Passer for lager og magasin.
De åpne gavlene kan utstyres med ekstra dype hyller, som da gir dobbelt så dypt oppbevaringsrom.
HI280 er fremtidsrettet - man kan enkelt utvide reolsystemet når det behøves.
Finnes med åpne og tette gavler.
De åpne gavlene gir et direkte overblikk over alle lagerholdte artikler.
De åpne gavlene medfører også at det blir 100% ventilasjon, og forenkler brannsikring der dette er nødvendig.

Spesifikasjoner
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Spesifikasjoner
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Småvarereoler til smalgangslager stiller store krav til presisjon og stabilitet. Småvarereol HI280 oppfyller disse
krav og kan gjennom sitt design bygges opp til høyder på 15 m. Dybden kan varieres fra 300 - 1000 mm. Den
mest alminnelige dybde er 400 eller 500 mm, avhengig av plastboksenes mål og utforming. Lengden er i
prinsippet ubegrenset.
Mål

Dybde: 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm.
Lengde: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm.
Standard høyde: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm.
Belastning

Hyller fra 100 til 400 kg.
Seksjon opp til 5100 kg.
Overflatebehandling

Både stolper og hyller leveres standard i galvanisert utførelse.
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Tilbehør
Hylle i metall

Lave mellomvegger

Plasseres mellom bærebjelke fram og
bak, finnes i lengder
1500/1750/2000/2250/2500 mm.
Dybder: 500/600/800/1000 mm

Lave mellomvegger finnes i høyder
90/140 mm og dybde
300/400/500/600 mm. Dybden 600
mm finns kun i høyde 140 mm.

Mellomvegger

Avdelere

Mellomvegg med 4-punkts innfestning.
Finnes i dybde 300/400/500/600/800
mm. Høyder fra 200-600 mm avhengig
av dybde.

For vertikal oppbevaring av
langgods i småvarereolen.

Delestenger

Tverrbjelke

For praktisk lagring av gods og
kartonger i mindre fag.

Muliggjør økonomisk og praktisk
oppbevaring av plasskrevende gods.
Et økonomisk alternativ til
alminnelig hylle.

Uttrekkbare skuffer med
uttrekkshylle

Uttrekkbare skuffer, 8 stk

Uttrekkbare skuffer på
expansjonsbeslag finnes i følgende
mål: Høyder: 150/75 mm, bredder: 1000
mm/1290 mm, dybder: 400/500 mm
Hylleplan: Bredde: 1000 mm, Dybder:
400/500 mm
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Skuffer, 500 mm dype og 1000 mm
brede. Bestående av 8 skuffer 4+4
(finnes også som 12 skuffer).
Innredning slik som avdelere finnes
også.

Uttrekkshylle

Låsbare dører

Brukes som skrivbord, arbeidsbord eller
midlertidig avlastningsbord for mindre
gods.

Låsbare dører i full eller halv høyde.
Låsen monteres på dører i
hyllesystemet for de mer "verdifulle"
artiklene. Bilde på låsmekanismen
fra innsiden »

Skjørt

Etikettholder

Monteres på fronten under første hylle,
en sokkel som forhindrer artikler i å trille
inn under reolen.

For å identifisere hyllen og dens
innhold. Festes på hyllens kantlist.
Finnes i mange forskjellige
varianter. Se mer informasjon
på Skilt og Merkesystem »
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Raskant

Vinklet Dekkbeslag

Monteres på hyllens front og/eller
bakkant for å forhindre at artikler faller ut
av hyllen. Flere kan monteres over
hverandre. Finnes i lengdene
900/1000/1290 mm.

Dekkbeslag monteres på
bærebjelkens innside, hvilket gir
dekket en større yte å hvile på,
som dermed forebygger
trykkskader.

Klesstang

Skilt- og merkesystem

Monteres med feste på venstre og høyer
gavl. Finnes i lengdene 900/1000/1290
/1500 mm, samt dybdene
300/400/500/600/800/1000 mm

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

Hylle i spon

Plastbokser

Brukes til alle typer oppbevaring, og kan
enkelt tilpasses etter godset.

Skaper orden i småvarereolen. Mer
informasjon finner du under
Plastbokser og Lagerbokser.

Påkjøringsbeskyttelse
Beskytter småvarereolens gavler mot
skader ved påkjøring.
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