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Universalreol
Besøk www.constructor.no/Produkter/Langgodshandtering/Universalreol/ for siste oppdatert informasjon.
Langgodsoppbevaring - stabil lagring av lange og tunge laster Universalreol er ett produkt i
kategorien

Grenreoler, Universalreoler, Rollrack, Trelastreoler, Listverksreoler
og Platereoler er utformet spesielt for å kunne oppbevare langgods
og gods av varierende lengde. De er ideelle for en sikker og
organisert lagring av lange og tunge laster. De er også ideelle for
oppbevaring av stålstenger, rør, møbler og trelastforpakninger. Noen
passer også for oppbevaring av sponplater, stålplater eller store og
verdifulle artikler. De beste løsningene gir en tydelig layout med
smidig adkomst på minimalt med plass. Alt til en lav kostnad.

Langgodshåndtering
Grenreoler
Innstikks- og Listverksreol (A-reol)
Plateautomat
Rollrack
Universalreol
Besøk www.constructor.no for å se andre
produkter.

Langgodshåndtering › Universalreol
>

Beskrivelse
Constructor Universalreol er rask og enkel å montere og har en modul- design
som gir maksimal lagringskapasitet, uansett areal.

Universalreolsystemet gir mulighet for enkel justering av hyllehøyder
og konfigurasjoner, alt ettersom behovet forandres, og har et bredt
utvalg av stolper og bærejern som gjør det enkelt å tilpasse
systemet etter ditt behov. Medium og lange seksjoner kan
kombineres i samme reolsystem, for effektiv lagring av et stort antall
ulike artikler. Et festesystem uten bolter sikrer at når bærejernet først
er satt på plass, så sitter det i riktig posisjon og gir riktig sikkerhet for
personalet.
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Produkt
Gavlene til Universalreolen boltes til gulv for at den skal tåles mest mulig.
Gavlene finnes i mange bredder og høyder, fra 2 - 5 m høye, og opp til 2,4 m
lange.

Stolpene er bare 55 mm brede, noe som gjør at de utnytte
tilgjengelig areale maksimalt. Hyllene kan enten bestå av spon- eller
stålplater, og er kantfaset for å gi en slett forside. Justerbare i høyder
på 50 mm intervaller, med bærejern i lengder på 1 - 3 m i to
forkjellige klasser. Universalreolens stolper og bærejern er
pulverlakkert i antrasitt og gråhvit, noe som gjør at Universalreolen
passer like bra på lageret som på kontoret.
Universalreolen kan konfigureres for et antall ulike bruksområder, fra
lave hyller som lastes manuelt, til høylager som betjenes av
plukktrucker.
Passer for lager, magasin og arkiv.
Langgods kan oppbevares over et antall seksjoner.
De åpne gavlene kan utstyres med ekstra dype hyller, som gir dobbelt
oppbevaringsplass.
Enkle reoler som plasseres mot vegg.
Dobbelte reoler som plasseres inne i rommet for adkomst fra begge
sider.
Finnes med åpne og tette gavler.
De åpne gavlene gir en direkte oversikt over alle lagerholdte artikler.
De åpne gavlene medvirker til å få 100% ventilasjon.
Rask og enkel montering.
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Spesifikasjoner
Constructors Universalreol finnes i høyder fra 2 - 5 m, med bredde
450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm og 1 200 mm.
Bærejern finnes med 60 mm standarddybde i lengde 1 000 mm, 1
200 mm, 1 500 mm, 1 800 mm, 2 000 mm og 2 400 mm.
Et 80 mm ekstra kraftig bærejern finnes i lengde 2 400 mm, 2 700
mm og 3 000 mm.
Hyller finnes for samtlige rammebredder og bærejernsdybde.
Constructors universalreol er konstruert og testet i henhold til
anbefalingene i FEM 10.2.06, og kan tåle laster per seksjon på opp til
4 500 kg og hyllelaster fra 400 - 900 kg pr hylle.
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