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Mobil
däckförvaring
/
Däckställ
Visit www.constructor.se/Specifika-branschlosningar/Dackforvaring/MobilDackforvaring-dackstall/ for the latest information.
Optimal däckförvaring handlar om maximalt utnyttjande av
utrymmet utan att påverka kvaliteten av däcket och samtidigt
uppnå effektiv och ergonomisk hantering.
Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar - från ett litet hyllsystem
för den lokala bilhandlare till ett automatiserat höglager för den
internationella däcktillverkaren. Ett däcklager ska vara flexibel och
anpassad efter lokalens höjd, djup och bredd.

Mobil däckförvaring is a product in the
category

Mobil däckförvaring
Horisontal däckförvaring
Mobil däckförvaring
Vertikal däckförvaring
Referenser däckförvaring
Hanteringsutrustning
Please visit www.constructor.se to see our other
products.

Däckförvaring › Mobil däckförvaring
>

Både Hyllställ HI280 och Pallställ P90 kan monteras på mobila
enheter. Med mobila däckställ får du en ökad lagringskapacitet i
jämförelse med stationära ställage.
En mobil förvaringslösning är idealiskt om golvutrymmet är begränsat
eller om priset per m2 är högt.
Elektriskt- eller manuellt drivsystem
Kompakt förvaring
Snabb åtkomst
Flexibel till både stora och små installationer

Däckförvaring i Mobila Däckställ
Mobila däckställ installeras vanligtvis på räls ingjuten i golv men kan
även installeras ovanpå befintligt golv.
Vi kan erbjuda både manuellt och elektriskt drivsystem för Mobila
Däckställ. Den elektriska drivningen gör det ännu enkelare att komma åt
däcken och ger dig även finessen att kunna begränsa tillgången till vissa
gångar genom att kräva en PIN-kod för att öppna gången.

Däckförvaring i Mobila Pallställ MOVO
Ett MOVO-system är idealiskt för förvaring av stora mängder däck, som
på en däckverkstad där man hanterar och förvarar både sommar- och vinterdäck.
Det elektriskt styrda MOVO-systemet går på räls ingjuten i golvet och klarar laster på upp till 24 ton per
vagnsektion med 12 meter höga pallställ.
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När enskilda gångar står öppna i systemet, säkerställer avancerad sensorteknik och olika styrfunktioner smidig
manövrering och absolut säkerhet garanteras.
Kontakta oss och låt oss hjälpa dig med att finna den smartaste lösningen för din däckförvaring.
Klicka här för Offertförfrågan »
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