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Materiaal opbergsysteem – “Easy Load”
De “Easy Load” module is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig
opbergen van staf- en plaat materialen. Door een slim ontwerp is er een
zeer compact materialen magazijn gerealiseerd.
Het vullen van het magazijn is heel eenvoudig. Kies een lade, druk op een
knop en de lade openend automatisch. Laad het materiaal en druk op een
knop om de lade te sluiten. Een fluitje van een cent. De voorzijde van het
magazijn is vrij toegankelijk waardoor de verschillende materialen
makkelijk voor verdere verwerking (bijv. zagen) uit het rek te nemen zijn.
KORTOM: 1. openen lade;
2. vullen lade met materiaal;
3. sluiten lade;
4. materialen gereed voor verwerking.

Bij komend voordeel is dat het (bij)vullen van het materiaal met
hijsmiddelen uitgevoerd kan worden, wat in het licht van de ARBOwetgeving natuurlijk de voorkeur heeft.

Het rek bestaat uit 9 laden en 1 bovenzijde die ook gebruikt kan worden
voor het opbergen van materiaal. De vakken zijn vrij in te delen. Het is
zelfs mogelijk om plaatmateriaal met een max. breedte van ~1700mm in
de lade op te bergen!! De minimale vakbreedte bedraagt 50mm. Door de
handmatige vergrendeling van de laden is het systeem zeer
bedieningsvriendelijk. Een uitgekiend hydraulisch systeem zorgt dat de
laden altijd gelijkmatig en geruisloos bewegen. Dit alles maakt dat met 1
man binnen ca. 3 minuten zo’n 500kg materiaal opgeborgen kan worden!!

Het gemakkelijk openen- en sluiten van de laden

Eenvoudig vullen van het magazijn
(in dit geval met een hijsmiddel)

Een blik op de voorzijde van een geopende lade

Heeft u nog vragen, of zou u nog meer van dit product willen zien of
horen, neem dan eens contact op, wij staan u graag geheel vrijblijvend te
woord.

Capaciteit:
LxBxH gesloten:
LxBxH geopend:
Aantal laden:

Specificaties
40 Ton totaal; (Maximale lade belasting 8 ton)
7,15x2,4x3,20 [m];
7,15x4,7x3,20 [m];
10 waarvan 9 beweegbare + 1 vaste

(maximale laadhoogte per vak 150 [mm])

Aantal vakken per lade: configureerbaar

(vakbreedte min. 50[mm]; max. ~1700[mm]

Kleur:

Naar keuze
Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen
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