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REGAŁY WSPORNIKOWE
System do składowania długich elementów

Regały Wspornikowe: System do składowania długich elementów

"Niezależnie od tego, czy są to plastykowe rury,
drewniane deski czy metalowe pręty - regały
wspornikowe są idealnym sposobem przechowywania
długich przedmiotów"

Zawsze znajdziemy rozwiązanie dla
Twoich indywidualnych potrzeb
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Szeroka gama dostępnych regałów wspornikowych firmy Dexion, umożliwia
znalezienie właściwego rozwiązania dla indywidualnych potrzeb naszych
klientów.
Nasze regały wspornikowe dostępne są w różnych opcjach, co pozwala na
przechowywanie wszelkiego typu długich towarów, niezależnie od ich rozmiaru
czy wagi. Wymiary regałów można tak dobrać, aby dostosować je do wysokości
i długości magazynu, a tym samym w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń
magazynową na składowanie.
Dla niestandardowych produktów, możliwe jest zaprojektowanie i dostarczenie
indywidualnego rozwiązania.
Nowoczesne regały wspornikowe firmy Dexion to solidne rozwiązania magazynowe o wysokiej pojemności, specjalnie zaprojektowane do przechowywania
długich towarów. Można je obsługiwać ręcznie lub za pomocą wózków magazynowych czy suwnic. Instalacja regałów wspornikowych to szybkie usprawnienie operacji magazynowych w magazynie dłużyc.
Jeżeli Twoje potrzeby składowania zmienią się, to regały wspornikowe firmy
Dexion będzie można łatwo przystosować do nowych wymagań.
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Regały wspornikowe ciężkie
Idealne dla długich przedmiotów, które
wymagają otwartej przestrzeń składowania
nie ograniczonej przez słupy regałów.
Ten system jest doskonały w przypadku
nieporęcznych produktów o kłopotliwych
rozmiarach lub kształtach. Pozwala na ich
bezpieczne przechowywanie i umożliwia
łatwy do nich dostęp.
Regały wspornikowe pozwalają na bardziej
efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej - przestrzeń
nie jest marnowana, a poziomo ułożone
towary można spiętrzać jedne na drugich,
przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do
paczek czy pojedynczych produktów.
Regały wspornikowe znajdują zastosowanie do składowania mebli, materiałów budowlanych, rur, profili, listew drewnianych i
paneli podłogowych. Zawsze, gdy zachodzi
potrzeba przechowywania długich przedmiotów o nieregularnych kształtach, regały
wspornikowe są najlepszym rozwiązaniem.
Regał wspornikowy składa się z pionowych kolumn, do których przymocowane
są poziome ramiona, na których końcach
opcjonalnie można zainstalować ograniczniki wysunięcia. Aby przechowywanie było
bezpieczne, ramiona są pochylone o 2° w
kierunku kolumn.
Produkty są układane na ramionach poziomo. Obsługa regału odbywa się ręcznie, za
pomocą wózków widłowych lub suwnic.
System przechowywania jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami klienta, a towary
można składować w regałach jednostronnych albo dwustronnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexionpolska.pl/Produkty-Kategoria/Regaly-Na-Dluzyce/Regaly-wspornikowe
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Ten system przechowywania jest na tyle
uniwersalny, że stosując różne komponenty możemy łatwo dopasować się do
różnorodnych sytuacji i wymagań. Ramiona wysięgników można łatwo ustawiać na
różnych wysokościach.
Standardowo, regały dostarczane są w kolorze niebieskim, ale na żądanie dostępne
są również inne kolory.
W przypadku zastosowań zewnętrznych,
w celu lepszej ochrony przed korozją, elementy pokrywane są farbą zewnętrzną
lub wykonywane w wersji ocynkowanej zanurzeniowo.

REGAŁY WSPORNIKOWE CIĘŻKIE
Oszczędność czasu
Oszczędność miejsca
Oszczędność kosztów
▪▪ Dobra widoczność każdego
przechowywanego elementu
▪▪ Łatwy dostęp do każdego miejsca
▪▪ Wykorzystanie całej wysokości magazynu
▪▪ Elementy o różnych długościach można
przechowywać na tym samym regale
▪▪ Możliwość rozszerzenia powierzchni
magazynowej o magazyn zewnętrzny.
▪▪ Zastosowanie wytrzymałych, gorąco
walcowanych elementów wymagających
niewielkiej konserwacji
▪▪ Regulowane poziomy składowania
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Regały wspornikowe lekkie
Idealne do przechowywania lekkich i długich
przedmiotów, które najlepiej przechowywać
w pozycji poziomej. Towary można układać
jedne nad drugimi, przy zachowanym
dostępie do produktów na wszystkich poziomach.
Za pomocą lekkich regałów wspornikowych
firmy Dexion można przechowywać długie
belki drewniane,
rury i inne przedmioty, zachowując
bezpieczeństwo i łatwy dostęp. Wykonane
z stali malowanej proszkowo,
lekkie regały wspornikowe są oferowane
jako regały jednostronne, stojące przy
ścianie, lub dwustronne, do których dostęp
jest możliwy od przodu i od tyłu.
Regały mają modułową konstrukcję, dzięki
czemu, w razie potrzeby, można łatwo
dodawać kolejne segmenty. Położenie ramion można regulować w pionie co 50 mm,
mocując je śrubami do słupów.
Jako opcja, dostępne są również stalowe
ograniczniki, których konstrukcja zabezpiecza przechowywane przedmioty przed
stoczeniem się z ramion.
Standardowo, regały dostarczane są w kolorze niebieskim, ale na żądanie dostępne
są również inne kolory.
W przypadku zastosowań zewnętrznych
lub w środowisku korozyjnym, oferujemy
również rozwiązania ze stali galwanizowanej zanurzeniowo.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexionpolska.pl/Produkty-Kategoria/Regaly-Na-Dluzyce/Regaly-Wspornikowe-Lekkie
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Regały wspornikowe lekkie można
konfigurować w szerokim zakresie
dostępnych opcji tak, aby spełnić indywidualne potrzeby magazynowe. Poszczególne
elementy regału dobiera się zależnie od
rozmiaru i wagi produktów, wysokości i
długości magazynu, szerokości korytarzy i
przejść jak również od szeregu innych czynników, mających wpływ na zmniejszenie kosztów i zaoszczędzenie miejsca.
W przypadku konieczności składowania
cięższych przedmiotów, zaleca się
wykorzystanie systemu ciężkich regałów
wspornikowych.

REGAŁY WSPORNIKOWE LEKKIE
Oszczędność czasu
Oszczędność miejsca
Oszczędność kosztów
▪▪ Dobra widoczność każdego
przechowywanego elementu
▪▪ Łatwy dostęp do każdego poziomu
składowania
▪▪ Elementy o różnych długościach można
przechowywać na tym samym regale
▪▪ Wykorzystanie lekkiej konstrukcji
dostosowanej do potrzeb
▪▪ Regulowane poziomy składowania
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Zastosowania regałów
Regały wspornikowe jezdne

Regały wspornikowe mogą być również zamontowane
na wózkach przesuwnych MOVO, co obniża koszty
budowy nowego magazynu lub zwiększa efektywność
wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej.
Regał MOVO maksymalizuje użycie powierzchni
posadzki, gdyż wykorzystuje tylko jeden korytarz. W ten
sposób można, albo zaoszczędzić do 40% powierzchni
wymaganej przez konwencjonalne systemy regałowe
albo zwiększyć do 80% pojemność swojego magazynu.

Regały wystawiennicze z ramionami
skierowanymi w dół
Regały wspornikowe ciężkie mogą być również
wyposażone w ramiona pochylone pod różnymi kątami.
Pozwala to na efektywne przechowywanie jak również
obsługiwanie dużych i nieporęcznych przedmiotów.
Pochylone ramiona pozwalają również na swobodne
oglądanie przedmiotów, co jest szczególnie ważne w
salonach wystawowych. Taki regał jest doskonałym wyborem w przypadku konieczności prezentowania dużych
przedmiotów, takich jak sofy lub innego rodzaju meble.

Regały wspornikowe z zadaszeniem do
użytkowania zewnętrznego
Dla instalacji zewnętrznych, firma Dexion proponuje
mocne, a jednocześnie lekkie, zadaszenie, które
zamontowane nad regalami będzie stanowiło
zabezpieczenie przechowywanych towarów przed
warunkami atmosferycznymi.
Takie rozwiązanie zwiększy możliwości magazynowania
bez potrzeby powiększania magazynu.
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Akcesoria do regałów wysięgnikowych
Odkryj możliwości

Ograniczniki stałe

Ograniczniki wyjmowane

Podstawy jezdne

Przyspawane ograniczniki wysunięcia
są skutecznym i wytrzymałym zabezpieczeniem, zapobiegającym staczaniu się składowanych przedmiotów z
ramion.

Wyjmowane ograniczniki są najpopularniejszym sposobem zapobiegania
spadaniu elementów z ramion. Ten
element może być zakładany i zdejmowany wedle potrzeb.

Regały wspornikowe można również
zamontować na wózkach przesuwnych MOVO, co dodatkowo
zwiększa pojemność składowania.

Ramiona do składowania bel
stalowych

Kraty stalowe

Konstrukcja dachowa

Kraty stalowe mogą być umieszczone
na ramionach regału wspornikowego,
aby zapobiec spadaniu małych przedmiotów pomiędzy ramionami.

Dodanie systemu dachowego zabezpiecza regały i produkty składowane
na zewnątrz.

Regały wspornikowe mogą być przystosowane do bezpiecznego i efektywnego przechowywania bel z blachą
stalową lub szpul.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexion.com/cantilever-acc
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Referencje
Delta Engineering działa w Europie i Ameryce i jest głównym
graczem w obszarze produktów formowanych cisnieniowo.
Aby zaspokoić potrzeby tego przedsiębiorstwa, firma Dexion
zaprojektowała specjalny system regałów wspornikowych
o przedłużonych ramionach, doskonale dopasowanych do
podtrzymywania zwojów produktów.

Mairon jest liderem na rynku rumuńskim, zajmującym się
dystrybucją produktów metalowych poprzez sieć magazynów i zakładów wytwórczych rozlokowanych na obszarze całego kraju. Motto firmy to: ”Wszystkie produkty
stalowe w jednym sklepie”. Standardowa konfiguracja
regałów wspornikowych dostarczona przez firmę Dexion
okazała się idealnym rozwiązaniem dla potrzeb firmy.

Emerson jest światowym liderem działającym w różnych
obszarach przemysłowych, który łączy w sobie wiedzę,
doświadczenie i innowacyjną technologię, oferując szeroki zakres produktów i usług.
Firma Dexion dostarczyła do Emerson kompletny system magazynowy, obejmujący regały wspornikowe, paletowe, lekkie regały półkowe i system do składowania
kabli, dostosowany do potrzeb klienta.
Promod
SA
jest
wiodącym
dystrybutorem
wysokojakościowych wyrobów elektrycznych. System
regałów wspornikowych dostarczony przez firmę Dexion okazał się najlepszym rozwiązaniem służącym do
przechowywania długich i ciężkich elementów.

Taparo jest dużym producentem wysokiej jakości
wyrobów tapicerowanych, takich jak sofy i fotele, pokrytych tkaninami, skórą i materiałami skóropodobnymi.
Firma Dexion dostarczyła mu specjalny system regałów
wspornikowych z pochylonymi ramionami, co umożliwiało
łatwe oglądanie wyrobów w salonach wystawowych,
efektywne magazynowanie, jak również ułatwiło obsługę.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexion.com/references
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Pomoc techniczna i serwis
Utrzymuj swój magazyn
- w stanie zapewaniającym
bezpieczeństwo
Codziennie przemieszczane towary
mogą uderzać w różnego rodzaju
elementy systemu magazynowego
powodując jego uszkodzenia. W
dłuższym okresie, te drobne usterki
mogą mieć wpływ na nośność
regałów oraz doprowadzić do
poważnych uszkodzeń, a nawet
zranień pracowników magazynu.
Regularne przeglądy minimalizują
wpływ takich incydentów, gdyż
umożliwiają
zidentyfikowanie
poważnych uszkodzeń na wczesnym
etapie ich powstawania.
Nasi
inspektorzy
wykonujący
przeglądy to bardzo doświadczeni
i posiadający stosowne certyfikaty
pracownicy.
Przeprowadzając
coroczne kontrole zapewniają
utrzymywanie regałów w dobrym

stanie technicznym. Po każdym
przeglądzie sporządzany jest
zwięzły raport wraz ze wskazaniem
wszystkich części do wymiany. Po
wykonaniu niezbędnych napraw,
otrzymają Państwo certyfikat pełnej
sprawności systemu regałowego,
ważny do daty następnej kontroli.

Korzyści z przeglądów
wykonywanych przez Dexion:
• Wszechstronny i profesjonalny
przegląd
• Doświadczeni inspektorzy
posiadający stosowne
certyfikaty
• Przegląd nie powodujący
przerw w pracy
• Szczegółowy raport
pokontrolny
• Zalecenia dotyczące ochrony
osób lub mienia
• Wydłużona żywotność
urządzeń magazynowych
• Wczesne wykrycie zagrożenia
minimalizujące przyszłe koszty
napraw
• Szybkie wykonanie
niezbędnych napraw
• Profesjonalna ocena stanu
posiadanych regałów
•

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexionpolska.pl/Obsluga-regaly-magazynowe/Bezpieczny-magazyn

Optymalizacja magazynu
i doradztwo

Constructor
Warehouse
Intelligence System (C-WIS) jest oprogramowaniem pracującym ze wszystkimi systemami WMS lub ERP, które
zapewnia wgląd w wydajność i koszty
systemu magazynowego.

Przetwarzając dane z Twojego systemu, program C-WIS przeprowadza złożone obliczenia dotyczące
działania magazynu, których wyniki
są propozycjami zmian. Sugerowane
udoskonalenia
mogą
dotyczyć

prostych zadań, jak poprawienie rozmieszczenia zapasów lub zmiana
systemu zakupów. Jeżeli zostaną
one wykonane właściwie, można
spodziewać się znacznych korzyści.

Co umożliwia C-WIS:
15-20%
obniżka kosztów
operacyjnych

20-30%
Uwolnienie kapitału
operacyjnego

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexionpolska.pl/Nasza-oferta/Regaly-Magazynowe-Warehouse-Intelligence-System-C-WIS
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Maksymalna
wydajność
Zapewniana poprzez
stały monitoring
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Dexion Polska Sp. z o.o.
ul. Wenecka 12,
03-244 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 295 08 00
Fax: +48 22 295 08 10
biuro@dexionpolska.pl
www.dexionpolska.pl
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