Rafturi cu deschidere
mare LS3

Despre noi
Compania Dexion (din greaca veche care
înseamnă „Dreapta”) a fost fondată inițial
de către Demetrius Comino. Comino a
dezvoltat „Dexion Slotted-Angle” (1947),
care a introdus sistemele de depozitare
reglabile și va continua să deschidă
drumul pentru sistemele de rafturi pentru
paleți și rafturi cu polițe, proiectate si
fabricate de Dexion.
Astăzi suntem unul dintre marii furnizori
mondiali de soluții logistice pentru
depozite. Din ianuarie 2018, Dexion este
membru al Gonvarri Material Handling
Group, care include, de asemenea,
brandurile industriale de vârf Constructor,
Kasten, Stålteknik și Kredit.
Cu un total de 7 unități de producție în
Germania, România, Rusia, Finlanda,
Suedia și Republica Cehă, furnizăm
clienților noștri din întreaga lume, soluții
logistice personalizate. De la rafturi
clasice la soluții de stocare complet
automatizate, oferim clienților noștri din
întreaga lume soluții complete pentru
depozitul acestora.

Despre noi

Avem peste 1.300 de angajati în Europa.
De asemenea, suntem reprezentați în
Europa și în părți mari ale lumii, cum ar
fi Africa, Orientul Mijlociu, SUA, Canada,
America de Sud, Australia, cu o rețea
extinsă de distribuție. Indiferent unde
vă aflați, ca jucător global, suntem
întotdeauna la dispozitia dumneavoastra.

Laborator propriu de testari

7 unități de producție

Angajament etic

Peste 400 de angajați în relația directă cu clienții
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Introducere în sistemele de rafturi
cu deschidere mare
De la un singur modul de rafturi la o instalație vastă, experiența practică bogată și
resursele Dexion vă asigură nu numai că sistemul de rafturi cu deschidere mare
vă întrunește cerințele aici și acum, dar și că vă poate satisface nevoile în continuă
schimbare pe viitor.
Designul modular al rafturilor cu deschidere mare și asamblarea rapidă și ușoară
permit obținerea unei capacități maxime posibile de depozitare, indiferent de
spațiul disponibil.
Rafturile cu deschidere mare sunt la fel de potrivite pentru depozite și birouri; ușor de
configurat pentru o serie de aplicații diferite. De la rafturi joase cu încărcare manuală la
sisteme de mare înălțime.
Produse în fabricile din Europa, putem asigura nu numai timpi semnificativ mai scurți
de execuție și, în unele cazuri, aproape livrare imediată dar și un control mai ridicat
asupra producției, calității și constanței. Centrul intern dedicat pentru controlul calității
supune componentele periodic la teste stricte de control al calității utilizând tehnologie
de ultimă generație și tehnicieni cu calificare înaltă.

Solid, durabil, versatil. Rafturile Dexion cu deschidere mare vă oferă o
lume nouă de posibilități de depozitare.

Traversa este
reversibilă, cu opțiunea
de profil cu muchie în
trepte sau plată*
(*De specificat la
plasarea comenzii)

Introducere în sistemele de rafturi
cu deschidere mare

Cadre bulonate
pentru rezistență
și fiabilitate

Știftul de blocare din
oțel previne ridicarea
sau deplasarea
accidentală a
traverselor
Polițe din oțel sau
plăci aglomerate,
la alegere
Plăci la baza stâlpilor
pentru stabilitate sau pentru
suprafețe neregulate
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Rafturi standard cu deschidere mare
Caracteristici
principale

Rafturi standard cu deschidere mare

• Densitate mare de
depozitare cu pierderi
minime de spațiu - asigură
depozitarea eficientă a
articolelor mari sau atipice
• Traverse lungi pentru
flexibilitate și potrivire
optimă
• Accesul din față și
din spate asigură
schimbarea rapidă și
simplă a stocurilor
• Eficiența costurilor traversele mai lungi
necesită mai puține cadre
• Ușor de asamblat, reglat
și extins - asigură o
flexibilitate completă
pentru adaptare la
schimbările de pe piață
• Traverse în trepte ca
standard - asigură o
distanțare maximă pe
verticală, cu risc minim
de agățare
• Număr mare de accesorii
disponibile

Dacă aveți nevoie de o soluție de depozitare pentru bunuri
încărcate manual, dar rafturile pentru paleți sunt prea scumpe
sau complexe pentru nevoile dvs., LS3 este soluția ideală pentru
depozitarea unei game largi de bunuri voluminoase - de la sarcini
mari, cutii, cutii din carton, până la țevi sau cabluri și sârme.
Având traverse lungi de până la 2700 mm, cu posibilitatea
de a opta pentru polițe din plăci aglomerate sau din oțel, LS3
maximizează capacitățile de depozitare și oferă o soluție potrivită
pentru orice cerință operațională.
La sistemele convenționale de rafturi cu polițe, se pierde spațiu
dacă bunurile nu se potrivesc exact, mai ales dacă sunt mai
mari sau de formă atipică. Datorită designului cu cadru deschis,
rafturile pot fi încărcate din față și din spate, optimizând accesul,
cu pierderi mai mici de spațiu neutilizat.
Cadrele sunt rigidizate și bulonate pentru rezistență, asigurând
fiabilitatea, iar plăcile de la baza stâlpilor și cele de egalizare
permit adaptarea sistemului la suprafețe neregulate.
Cu traverse complet reglabile, LS3 permite adaptarea la variații
viitoare ale gamelor de produse oferind flexibilitate suplimentară.
Sistemul poate fi demontat, reinstalat și ajustat ușor, o cerință
cheie pentru nevoile de pe piață. Poate fi mutat și extins în funcție
de nevoile clientului, la costuri reduse pe parcursul duratei de viață
și asigură o rentabilitate mai mare a investiției.
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Rafturi multietajate cu deschidere mare
Caracteristici
principale
• Capacitate sporită de
depozitare
• Utilizare sporită a
spațiului
• Stâlpii de mare
capacitate, de 60 mm,
susțin sarcinile create de
platformele de deasupra
• Încorporare ușoară a
sistemelor de aspersoare
antiincendiu și
instalațiilor de iluminat
• Număr mare de accesorii
disponibile

Dacă aveți o clădire cu înălțime suficientă, rafturile noastre cu
deschidere mare pot fi configurate ca instalație multietajată,
sporind drastic spațiul disponibil.
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Rafturi multietajate cu deschidere mare

Designul robust al sistemului cu deschidere mare, împreună
cu gama noastră vastă de accesorii pentru mezanin - precum
variate tipuri de podele, șine, porți și scări pentru paleți - ne permit
să vă oferim o soluție completă de rafturi cu deschidere mare
multietajate, personalizate complet pentru adaptarea la nevoile dvs.

Rafturi mobile cu deschidere mare
Caracteristici
principale
• Economie de spațiu
• Reduce dimensiunile
necesare zonei de
depozitare
• Capacitate sporită de
depozitare
• Securitate îmbunătățită
• Acces facil la articole
individuale

Rafturi mobile cu deschidere mare

Când lipsa de spațiu este o problemă, sistemul de rafturi LS3 poate
fi montat pe baze mobile, creând un sistem compact și optim de
depozitare. Presupune deplasarea rafturilor LS3 pe șine instalate pe
sol, creând un culoar de acces pentru preluare.
Rafturile mobile sunt des utilizate la depozitarea de piese mici,
precum și ca soluție de depozitare pentru arhivare. Având două
opțiuni de acționare - sistem cu manivelă și comandă electrică sistemul mobil asigură o acționare fără efort.
Funcția de blocare asigură un plus de securitate și poate fi adăugată
pe bazele mobile.
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Depozitare de anvelope
Depozitarea anvelopelor în
cel mai eficient mod posibil
înseamnă folosirea la maxim
a spațiului de depozitare fără
a afecta calitatea anvelopelor.
Rafturile cu deschidere mare
oferă soluția ideală.
Cu polițe lungi, mai puțini
stâlpi și posibilitatea adâncimii
duble de depozitare, sistemele
cu deschidere mare oferă
o densitate mai mare de
depozitare și pot găzdui mai
multe anvelope în același spațiu
disponibil la sol, comparativ cu
rafturile tradiționale.
Datorită designului robust, în
sistemul cu deschidere mare
pot fi depozitate atât anvelope
simple, cât și anvelope cu jante.

Depozitare de anvelope

Caracteristici principale
•
•
•
•
•
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Densitate mare de depozitare
Acces facil și utilizare ușoară
Depozitare anvelope cu sau fără jante
Adâncime dublă de depozitare pentru capacitate crescută
Soluție multietajată pentru capacitate crescută
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Haine pe umerașe
Dacă manipulați îmbrăcăminte
în sectoarele de vânzare cu
amănuntul, creație de modă
și depozitare, știți că un
sistem corect de atârnare a
hainelor este vital. Rafturile
cu deschidere mare oferă
bare tubulare reglabile, oferind
un acces rapid și simplu la
articolele de îmbrăcăminte.
Disponibile în variantă
monoetajată, multietajată sau
cu un design complet nou la
comandă, soluțiile noastre de
haine pe umerașe vă asigură că
produsele ajung în magazine la
timp și în stare perfectă.

Caracteristici
principale

Haine pe umerașe

• Maximizarea spațiului de
depozitare și a numărului
de articole depozitate
• Plasare flexibilă a
produselor - adaptare
la rulajul specific din
domeniu: gamele de
produse sunt înlocuite/
scoase din ofertă, sunt
lansate colecții anuale
și de sezon (vară,
iarnă etc.), sunt oferite
promoții și sunt lansate
game noi
• Preluare eficientă
• Logistică inversă flexibilă
pentru retururi
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Accesorii
Soluțiile noastre de rafturi sunt concepute special pentru a se încadra
exact în configurația depozitului sau locului dvs. de depozitare și ca să
funcționeze cu echipele dvs. de operatori. Mai mult, gama de accesorii
opționale permite o adaptare suplimentară la bunurile depozitate sau la
spații fizice unice.
Aceste accesorii oferă modalități diferite de asigurare că folosiți soluțiile noastre de rafturi cu
deschidere mare la potențialul lor maxim.
Căutăm permanent modalități noi de a ne adapta produsele la baza noastră de clienți. Dacă nu găsiți
ce căutați, spuneți-ne!

Polițe din plăci aglomerate

Polițe din oțel

Ideale pentru depozitarea de produse în cutii.

Polițele metalice sunt instalate pe traverse, oferind
o suprafață de depozitare din oțel rezistent de mare
capacitate, pentru încărcare manuală.

Polițele sunt susținute direct de traversele din față și din
spate, oferind o suprafață plată.
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Mai multe polițe pline, așezate una lângă alta, alcătuiesc
un nivel de depozitare.
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Accesorii LS3

Disponibile la variate lungimi ale modulelor și lățimi ale
cadrelor, pot fi proiectate pentru adaptarea la sarcinile și
aplicațiile dvs. specifice.

Accesorii

Rafturi cu plasă/grătar

Rafturi perforate

O alternativă versatilă la rafturile cu polițe din plăci
aglomerate sau la soluțiile cu polițe din oțel plin, sunt
adecvate pentru aplicații de capacitate mică și mare - de
la cutii mici din carton până la echipamente industriale
grele. Profilele formate asigură faptul că plasa sau grătarul
metalic nu se va disloca ușor de pe traversele rafturilor.

Rafturile cu polițe metalice perforate sunt o alternativă
foarte bună la cele cu plasă/grătar.
Suprafața perforată permite trecerea apei prin polițe,
îmbunătățind siguranța la foc a sistemului LS3.

Accesorii LS3

Disponibile într-o gamă largă de mărimi standard
și capacități portante. Pot fi realizate cu adaptare la
aplicațiile dvs.

Separatoare

Protecții de capăt

Folosite pentru a separa articolele depozitate și pentru
a crea locuri mai mici pe raft prin compartimentarea
nivelului de depozitare.

Protecțiile de capăt pentru sistemul de rafturi LS3 sunt
disponibile într-o varietate de mărimi, pentru rânduri
simple și duble.

Separatoarele de rafturi sunt concepute să se adapteze
la aplicații specifice și sunt disponibile într-o varietate de
stiluri, finisaje și culori.

Rândurile duble cu adâncimi diferite ale cadrelor permit
combinații de protecții cu lungimi diferite.
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Accesorii

Suporturi pentru etichete

Tăvi și cutii din plastic

Dacă preferați să aplicați pe traversele frontale
etichete cu coduri de bare sau doar cu numere pentru
eficientizarea sistemului de gestionare a spațiului de
depozitare, este posibil să aveți nevoie de suporturi
pentru etichete.

Ideale pentru depozitarea articolelor mici, disponibile în
mai multe mărimi.

Suportul de etichetă pentru traverse în Z, cu o grosime de
1 mm a materialului, poate fi inserat în buza superioară a
traversei, permițând aplicarea de etichete autocolante.

Oferim o gamă largă de tăvi și cutii din plastic, de la cutii
pentru piese foarte mici, până la eurocontainere.
Cu o gamă atât de largă de dimensiuni, se pot obține
numeroase combinații variate de tăvi și cutii pe lungimea
unei polițe.

Accesorii LS3
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