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REGAŁY LONGSPAN
Efektywne składowanie niewymiarowych ładunków i archiwaliów



Regały Longspan

“Mocne, trwałe i uniwersalne, regały Longspan
  to nowe możliwości składowania ”
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Zwiększenie wydajności magazynu poprzez myślenie “inside the box”
Przez “box” określamy Twój magazyn. Nasz szeroki zakres rozwiązań 
składowania, ma dwie wspólne cechy: wytrzymałość i elastyczność, które 
pozwalają nam zapewnić naszym Klientom rozwiązania wydajne i doskonale 
dopasowane do ich potrzeb. Możesz mieć pewność, że znajdziemy efektywne  
rozwiązanie, które spełni Twoje bieżące wymagania - jak również będzie jedna-
kowo łatwe w dostosowaniu do zmieniających się w przyszłości potrzeb. 

Optymalizacja Twojego magazynu 
Skontaktuj się z nami, a my zaczniemy myśleć “inside your box” w celu zapro-
ponowania Ci optymalnego i wszechstronnego systemu składowania dopaso-
wanego zarówno do bieżących jak i przyszłych potrzeb. 

biuro@dexionpolska.pl
www.dexionpolska.pl
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Potrzebujesz rozwiązania składowania dostosowanego do załadunku ręcznego? 
System regałów Longspan będzie do tego idealnym rozwiązaniem. W kon-
wencjonalnym systemie półkowym, czasem tracimy dostępną przestrzeń  jeśli 
składowane przedmioty nie pasują do wymiarów systemu. Szczególnie w przy-
padku przedmiotów dużych i o nietypowych kształtach. Dzięki dłuższym półkom 
i mniejszej ilości ram system półkowy Longspan zapewnia większą elastyczność 
w przechowywaniu, przy mniejszej ilości elementów systemu. Dzięki większemu 
zagęszczeniu składowania regały lepiej wykorzystują dostępną przestrzeń.
 

Nasz solidny, wykonany ze stali malowanej farbą epoksydową system półkowy 
Longspan, który posiada szeroki wybór belek i ram, pozwala łatwo stworzyć 
instalację dokładnie taką jakiej potrzebujesz.
Dostępny szeroki zakres akcesoriów, który dodatkowo zwiększa wszechstronność 
systemu Longspan oraz szybki i łatwy montaż zapewniają, że możesz mieć 
nowe rozwiązanie składowania w krótkim czasie. 



Regały Longspan
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System Longspan oferuje praktycznie 
nieograniczone możliwości rozwoju 
pojemności składowania, dając Ci 
wyższe zagęszczenie składowania 
i większą elastyczność. Niezależnie 
czy składujesz ciężkie ładunki, pudła, 
kartony, tuby czy przewody, rozpiętość 
belek do 3000mm czyni system 
Longspan idealnym do składowania 
dużych i nieporęcznych przedmiotów 
czy archiwaliów. Od kiedy system 
półkowy może być załadowywany z 
obu stron, z przodu i z tyłu, załadunek 
i rozładunek stał się bardzo łatwy. 
Preferujesz ramy otwarte czy z 
wypełnieniem siatkowym, półki z płyty 
wiórowej czy też stalowe, Dexion ma 

Regały Longspan – optymalna elastyczność
LONGSPAN

 ▪  Wysoka gęstość 
składowania przy minimalnej 
utracie przestrzeni 

 ▪  Łatwe składowanie 
dużych i niewymiarowych 
przedmiotów 

 ▪  Układ regałów może być 
szybko i łatwo zmieniony

 ▪  Szeroka oferta belek dla 
optymlnej elastyczności i 
dopasowania

 ▪  Łatwy załadunek i 
rozładunek

 ▪  Zwiększenie bezpieczeństwa 
dzięki zawleczkom

czasu 

powierzchni

pieniędzy

rozwiązanie dla Ciebie. Dzięki stop-
kom i podkładkom poziomującym 
system może być zastosowany nawet 
w przypadku nierównej posadzki. W 
połączeniu z akcesoriami możemy 
zapewnić Ci kompletne rozwiązanie 
przechowywania. 
Ramy są stężane i skręcane 
dla zapewnienia wytrzymałości i 
niezawodności. Aby dodatkowo 
zwiększyć bezpieczeństwo zarówno 
dla przechowywanych dóbr jak i 
pracowników, montowane są za-        
wleczki zapobiegające przypadkowe-
mu wypadnięciu lub przesunięciu się 
belek. 

dzięki zawleczkom

PODSTAWOWE FAKTY
O REGAŁACH LONGSPAN

 ▪  Wysokość od 2000mm do 5000mm
 ▪  Głębokość ramy od 450mm 

do1200mm
 ▪  Rozpiętość sekcji od 1000mm do 

3000mm
 ▪  Maksymalne obciążenie półki do 

900kg (UDL)
 ▪  Maksymalne obciążenie sekcji do 

4500kg

Więcej informacji: 
www.dexionpolska.pl/Longspan

OSZCZĘDNOŚĆ:
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System piętrowy dla maksymalizacji
przestrzeni składowania

Jeśli posiadasz budynek o dużej 
wysokości system Longspan może 
być skonfi gurowany jako instalacja 
piętrowa, znacznie zwiększając 
dostępną przestrzeń.
Wytrzymałość i konstrukcja nasze-
go systemu Longspan pozwala na 
skonfi gurowanie rozwiązania dopa-
sowanego do Twoich potrzeb, przy 
użyciu tych samych komponentów.
Z naszą ofertą akcesoriów do regałów 
piętrowych jak różne typy podłogi, 
szyn, bramek paletowych i schodów 
możemy wyposażyć Twój magazyn  
w kompletny piętrowy system Long-
span.

Składowanie opon w dużym zagęszczeniu
Regały Longspan są doskonałym 
rozwiązaniem do składowania opon.
Dzięki długim belkom, mniejszej 
ilości ram i możliwości składowania 
na podwójnej głębokości, w systemie 
Longspan można składować więcej 
opon na tej samej przestrzen w 
porównaniu do tradycyjnego systemu 
półkowego, zwiększając w ten sposób 
zagęszczenie składowania.
Dzięki solidnej i stabilnej konstruk-
cji systemu Longspan możesz   
składować same opony oraz opony 
wraz z felgami.

PIĘTROWE

 ▪  Zwiększenie 
pojemności 
składowania

 ▪  Zwiększenie 
wykorzystania 
przestrzeni

 ▪  Pełen zakres 
akcesoriów 

 ▪  Pełna kompatybilność 
z Longspan

czasu 

powierzchni

pieniędzy

 ▪  Wysoka gęstość 
składowania

 ▪  Składowania opon z lub  
bez felg

 ▪  Składowanie na podwójnej 
głębokości dla zwiększenia 
pojemności 

 ▪  Rozwiązanie piętrowe dla 
zwiększenia pojemności 

czasu 

powierzchni

pieniędzy

SKŁADOWANIE 
OPON

Więcej informacji: 
www.dexionpolska.pl

OSZCZĘDNOŚĆ:

OSZCZĘDNOŚĆ:



Regały Longspan

Referencje

Montaż – tak prosty jak 1-2-3
Longspan jest szybki i łatwy w 
montażu, wykorzystuje konstrukcję 
modułową i nie wymaga specjal-
nych narzędzi, dając Ci maksimum 

składowania w ciągu kilku minut, 
niezależnie od dostępnej przestrzeni.
System pozwala na łatwą regulację  

Ustawić parę ram. Przytrzymać je       
i umieścić parę belek 

Umieścić pozostałe belki na 
właściwym miejscu i przymocować 
zawleczki

Włożyć półki stalowe lub z płyty 
wiórowej

1                                      2                                         3

Köster, Dania - Regały Longspan
Firma Köster Denmark wybrała regały longspan, by uzyskać lepsze wykorzysta-
nie przestrzeni w swoim magazynie, gdzie mieli regały półkowe. Będzie on 
używany do składowania całego firmowego zasobu urządzeń do spawania 
łukowego i śrub do spawania. Kolejną zaletą regałów longspan jest ich duża 
nośność, co było ważne dla firmy Köster ze względu na to, że składują bardzo 
ciężkie przedmioty. Zamontowano 5 rzędów regałów, 1 pojedynczy i 4 podwójne. 
Regały zostały zamontowane w magazynie razem z regałami paletowymi po 
jednej stronie i regałami longspan po drugiej.

Pneu Vanhamme, Belgia - Składowanie Opon
Firma Pneu Vanhamme należąca do CEVA Group potrzebowała kompaktowego 
i efektywnego rozwiązania przechowywania, wykorzystującego całą dostępną 
przestrzeń w ich centrum opon w Waterloo. 
Zainstalowano 173m2 antresoli wzdłuż 2061m regałów Longspan i paletowych 
P90, by zapewnić pojemność do składowania ~12 000 opon.
W następnym roku rozszerzyli swoją pojemność składowania o dodatkowe 
2347m regałów Longspan, zwiększając ją do ~ 23 550 opon. 
Antresola dała Pneu Vanhamme możliwość składowania opon na dwóch po-    
ziomach, co pozwoliło wygospodarować dodatkową powierzchnię podłogi. 
Nasze kompleksowe podejście do klienta w celu poznania jego konkretnych 
potrzeb wraz z wnikliwą analizą projektu, zaowocowało dobrą współpracą nie 
tylko z Pneu Vanhamme, ale również z innymi centrami opon w CEVA Group.

wysokości półek i konfigurację w 
miarę zmieniających się potrzeb.
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15-20%
zmniejszenie kosztów 
operacyjnych

20-30%
uwolnienie kapitału

Najwyższą wydajność
zapewnioną poprzez 
stały monitoring

Więcej informacji: 
www.dexionpolska.pl

Doradztwo i Przeglądy

Korzyści z przeglądu 
wykonywanego przez Dexion:

•  Kompleksowy i profesjonalny 
przegląd 

•  Certyfi kowani i doświadczeni 
inspektorzy 

•  Przegląd bez utrudnień w pracy 
magazynu 

•  Szczegółowy pisemny raport po 
przeglądzie 

•  Zapobieganie wypadkom i stratom 
materiałowym 

•  Wydłużenie czasu eksploatacji 
regałów 

•  Wczesne wykrycie uszkodzeń 
zmniejszające koszty ich napraw 

•  Szybkie wykonanie napraw 
•  Ekspercka ocena regałów 

wszystkich producentów wszystkich producentów 

Constructor Warehouse Intelli-
gence System (C-WIS) to platforma 
software’owa współpracująca z sys-
temami WMS i ERP, która zapewnia 
użytkownikowi wgląd w dane dotyczące 
wykorzystania pojemności i kapitału. 

Dzięki przetwarzaniu danych 
pochodzących z systemów klienta, 
C-WIS przeprowadza złożone obli-
czenia danych magazynowych oraz 
logistyki magazynowej, przedstawiając 
konkretne propozycje zmian. 

Optymalizacja magazynowania i doradztwo
Proponowane usprawnienia mogą 
stanowić zmianę lokalizacji lub zmianę 
schematów zakupowych. Po właściwym 
wdrożeniu, usprawnienia takie przyniosą 
znaczne korzyści.

Co może Ci zapewnić C-WIS:

Zapewnij bezpieczeństwo w 
magazynie
- wcześnie wykrywając 
uszkodzenia 

Codzienny ruch towarów w maga-
zynie może powodować drobne                         
uszkodzenia systemu magazynowe-
go. W dłuższej perspektywie, te drobne 
uszkodzenia mogą znacząco 
zmniejszyć nośność regałów 
półkowych lub paletowych i 
doprowadzić do incydentów, które 
mogą prowadzić do zranień lub       
uszkodzenia towarów.

Regularne przeglądy minimalizują 
częstotliwość i negatywne efekty tych 
incydentów, poprzez wczesne iden-
tyfi kowanie krytycznych uszkodzeń.

Inspektorzy Dexion posiadają 
niezbędne certyfi katy i mogą 
wykonywać coroczne przeglądy, aby 
Twój magazyn był bezpieczny. Po 
każdym przeglądzie sporządzana 
jest oferta na dostawę i wymianę 
uszkodzonych elementów. Po 
wykonaniu niezbędnych napraw, 
regały zostają oznaczone specjalną 
nalepką potwierdzającą, że instalacja 
regałowa jest bezpieczna.

Więcej informacji: 
www.dexionpolska.pl
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www.dexionpolska.pl 
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A Member of the Constructor Group

Dexion Polska Sp. z o.o.
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