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Hyllställ
HI280
det
gränslösa
hyllsystemet
Visit www.constructor.se/Produkter/Smagodshantering/Hyllstall-Hi280/ for the latest information.
Komponenthantering och förvaring av smådelar ställer stora
krav på systematisering och identifikation.
Med ett brett urval av hyllsystem samt ett omfattande
tillbehörsprogram kan vi erbjuda helhetslösningar för alla typer av
smågodshantering .

Hyllställ HI280 is a product in the
category

Smågodshantering
Hyllställ HI280
Hyllställ HI280 Longspan
Mobila Hyllställ - Tätpackning
Hyllställ Entresol
Smalgångslager - HI280
Hjullistsystem
Universalhylla
Plastlådor & Backar
Skylt- & Märksystem
Förvaringsskåp
Transportbanor
Matris smågodshantering

Vilket system passar bäst för dina behov och krav? Ta en titt i
vår snabbvalsmatris för smågodshanteirng.

Vad är FIFO, LIFO och FILO?

Please visit www.constructor.se to see our other
products.

Hyllställ & Smågodshantering › Hyllställ HI280
>

Beskrivning
Med slitstarka Hyllställ HI280 får man en mycket stabil och tålig
lagerhylla där man kan lagra bokstavligen tonvis av gods,
dokument och smådelar. HI280 är ett patenterat hyllsystem
konstruerat med ett minimalt antal delar.
Den alltjämt vanligaste metoden att förvara och lagra mindre gods är
traditionella hyllsystem. Dessa kan konstrueras och anpassas till det
gods som de är avsedda för i vikt, volym och frekvens.

Hyllställ HI280 är genom sin mångsidighet oöverträffat som
förvaringssystem och finns representerat med referenser från i det
närmaste alla förekommande branscher. Från finmekanik och elektronik
med krav på ESD godkännande till tredjepartslogistik med stor
godsvariation.
Klicka här för Offertförfrågan »
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Referenser
Electrolux Distriparts, Jönköping
Partykungen, Gävle
Dustin, Rosersberg
Schenker Logistics, Arlanda
Senab, Göteborg
Volkswagen, Nykvarn

constructor.se
+46 31 771 96 00

Produktfakta
Från enklare manuella plocklager till centrallager med automatisk
plockning. HI280 är marknadens mest flexibla och mångsidiga
förvaringssystem för förvaring enligt traditionella metoder.
Hyllställ HI280 kan genom sitt omfattande tillbehörsprogram alltid
anpassas till den godstyp som skall förvaras. Genom låsbara
skåpstillsatser kan produkter med höga värden eller krav på säker
förvaring uppfyllas. Det vanligaste alternativet är hyllställ i
standarddimensioner, ofta i kombination med plastbackar som i storlek
är anpassade till förvarade artiklar och förpackningsstorlekar.
HI280 tillverkas i en helautomatisk produktionslina av varmgalvaniserad stålplåt vilket ger en produkt med hög
och jämn kvalitet. Konstruktionen bakom HI280 bygger på principen med minmalt antal komponenter.
Lämpligt för lager, verkstad och magasin.
HI280 kan användas för att lagra ESD-känsliga komponenter, om de placeras i lämpliga antistatiska lådor eller boxar.
Långgods kan förvaras över ett antal sektioner.
De öppna gavlarna kan förses med extra djupa hyllor, vilket ger dubbelt så djupt förvaringsutrymme.
HI280 är framtidssäkert – man kan utvidga systemet när man behöver.
Hyllsystemet finns med öppna och slutna gavlar.
Öppna gavlarna ger en direkt överblick över alla lagerhållna artiklar och medger 100 % ventilation.
Snabb och enkel montering.

Specifikation
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Specifikation

Hyllställ & Smågodshantering › Hyllställ HI280

Avsaknad av krysstag gör att man kan få en uppbyggnad som ger
stort djup, från 300-1000 och hyllplanslängder upp till 2500 mm.
Höjderna kan varieras från 1000-4600 mm i standard utförande.
Som höglager kan systemet byggas upp till 15000 mm. Lastkapaciteten
kan varieras från 75-400 kg jämnt fördelad vikt per hyllplan.

Mått
Djup: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm
Längd: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Höjder: 1000, 1600, 2100, 2300,2500, 3000, 4600 mm

Belastning
Lastkapacitet:75-400 kg/hyllplan

Ytbehandling
Stolpar och hyllplan levereras som standard i galvaniserat utförande
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Tillbehör - Hyllställ Hi280
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Iläggsplan

Låga mellanväggar

Placeras mellan bärbalk fram och bak,
finns i längder
1500/1750/2000/2250/2500 mm. Djup
500/600/800/1000 mm

Låga mellanväggar finns i höjd 90
samt 140 mm. Djup finns i
300/400/500/600 mm.
600 mm finns endast i höjd 140
mm.

Mellanvägg

Avdelare

Mellanvägg med 4-punktsinfästning,
finns i djup 300/400/500/600/800 mm.
Höjder från 200-600 mm beroende på
djup (mäts utifrån cc hyllplan).

För vertikal förvaring av långgods i
hyllsystemet. Monteras i bakre
bärbalk.

Delningsstänger

Tvärbalk

U-support, möjliggör praktisk lagring av
gods och kartonger i mindre fack.
Monteras direkt i bärbalken fram och
bakkant.

Möjliggör praktisk lagring av
skrymmande gods, användas även
som bärare för boardhyllplan.

Utdragbara lådor

Utdragbart lådfack

Utdragbara lådor på expansionsbeslag
finns i:
Höjder: 150/75 mm bredd 1000
mm/1290 mm, djup 400/500 mm
Utdragbart hyllplan: bredd 1000 mm djup
400/500 mm

Lådfack för montering i
hyllställaget, 500 djup och 1000
mm bred. Bestående av 8 lådor
4+4. (finns även som 12 lådigt
fack). Inrednings såsom avdelare
mm finns att tillgå.

Utdragshylla

Lås till dörrar

Används som skrivbord, arbetsbord och
tillfällig avlastningsbord för mindre gods.

Lås monteras på dörrar i
hyllsystemet för de mer "åtråvärda"
artiklarna. Finns med olika låsning
per dörr och med lika låsning. Bild
på låsmekanismen»
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Golvsockel

Etiketthållare

Golvsockelns används för att dölja
spalten mellan golv och nedersta
hyllplanet och för att skydda nedersta
hyllplanet mot nötning.

För att identifiera hyllplanen och
dess innehåll. Fästes på hyllans
kantlist. Finns i en mängd olika
varianter. Mer information om Skylt& Märksystem »

Raskant

Vinklat däckbeslag

Monteras fram och/eller på baksidan av
hyllan för att förhindra föremål falla ut.
Flera kantlister kan staplas ovanpå
varandra. Finns i längder 900/1000/1290
mm.

Däckbeslag monteras på
bärbalkens insida, vilket ger en
större yta för däcket att vila på
och därigenom förebygger man
tryckskador.

Klädstång

Skylt- & Märksystem

Montera med fäste på vänster och höger
gavel. Finns i längder 900/1000/1290
/1500 mm samt djup
300/400/500/600/800/1000 mm

Etiketthållare, självhäftande eller
magnetskyltar för olika typer av
gavlar och hyllor. Mer information
om märksystem>>

Boardhylla

Plastlådor & backar

Användas om man vill lägga en
boardhylla(spånskiva) istället för
Iläggsplan eller vanliga hyllplan.

Skapar ordning och reda i
hyllsystemet. Mer information om
Plastlådor & Backar.

Påkörningsskydd
För att skydda hyllsystemets gavlar från
påkörning.
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