Förvaringssystem för långgods och platta material

Crane 1200

SS 3042

SS 1042

SS 3062 C

SS 3062

SM 3000

Vertical
2000
LSS 5600

CSM 500

Förvaringssystem för, t ex plåtar, skivor, ringar, plattjärn, rör och verktyg.

Har du långt, stort, brett och tungt material?
- Då har vi lösningen för dig!
Har du långt material med maxlängd på 31 meter och maxvikt på 7,5 ton/plats, eller plåt med en
maxstorlek på 6x1,5 meter med maxvikt på 3 ton/plats, då har vi produkterna för dig.
Vi har produkter för långgodshantering upp till 7500kg och produkter för plåthantering upp till 3000kg.
Våra plåtbyråer kan hantera buntar med eller utan emballage.
Alla förvaringssytem är designade så att tunga material kan manuellt hanteras med hjälp av en kran eller
truck. Som ett resultat av detta blir materialhanteringen bekväm, enkel och ergonomisk. Den kompakta
förvaringen är mycket platsbesparande och passar utmärkt i en LEAN-tillverkningsprocess. Olika typer och
storlekar av material blir mycket tillgängliga
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CUBE 600

RIRO 1500

LSS 1000
LDS 1000
LDS 7500

För mer information
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Förvaringssystem för långt material
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Förvaringssystem för långt material

Crane 12000
Ett unikt system som gör lagring och hantering av tunga, långa produkter och
material möjligt. När du vill utnyttja golvytan maximalt och få en snabb hantering
av hela buntar är Crane 12000 lösningen.
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Material Max 3050mm
Material Max 21000 mm
Min 150mm
Material Max 12000kg

LDS 1000
Ett platsbesparande, dubbelsidigt Roll-Out rack med 1000kg belastningskapacitet,
för lagring av alla typer av långa produkter som måste vara tillgängliga snabbt och
enkelt.
Du rullar enkelt ut det långa facket med hjälp av handkraft. Sektionerna är
utrustade med permanentsmorda "Sealed For Life" INA kullager
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Material Max 1120mm
Material Max 6000mm
Min 200mm
Max 1000kg / plan

Fördelar med denna lösning:
• Säker lastning med kran eller gaffeltruck beroende på tillämpning
• Man kan lägga i kassetter eller montera avdelare så att olika produkter kan lagras på samma nivå
• Eftersom man lastar ovanifrån kan varje nivå lastas full vilket sparar plats och frigör dyrbar golvyta
• Enkel hantering ger mindre skador på lagrat gods
• Flera pelare kan monteras och kopplas samman – ger möjlighet till längre gods eller tyngre last
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RIRO 1500
Modulärt skjutbart förvaringssystem för lagring av alla typer av långa föremål. RIRO
1500 är ett Roll-IN/Roll-Out system med en kapacitet på 1500 kg per lagerplats.
Efter upplåsning av systemet, dras förvaringslådan ut för hand ca 45% av sin längd,
varefter stödvagnen tar över, så att den kan dras ut till ca 95% av sin längd. När den
är intryckt, är kassetten automatiskt låst på plats.
Det är möjligt att dela upp fack i kassetterna med justerbara avdelare. Detta gör det
möjligt att ha många artikelplatser i samma kassett.
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Material Max 980mm
Material Max 6200mm
Min 200mm
Material Max 1500kg

Gäller hela sidan

LSS 1000
Ett platsbesparande, enkelsidigt Roll-Out rack med 1000kg belastningskapacitet,
för lagring av alla typer av långa produkter som måste vara tillgängliga snabbt och
enkelt.
Du rullar enkelt ut det långa facket med hjälp av handkraft. Sektionerna är
utrustade med permanentsmorda "Sealed For Life" INA kullager
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Material Max 1120 mm
Material Max 6000 mm
Min 300 mm
Material Max 1000 kg

LSS5600
Ett platsbesparande, enkelsidigt Roll-Out rack med 5600kg belastningskapacitet,
för lagring av alla typer av långa produkter som måste vara tillgängliga snabbt och
enkelt.
Du rullar enkelt ut det långa facket med hjälp av handkraft. De härdade stålvalsarna
är utrustade med permanentsmorda "Sealed For Life" INA kullager
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Material Max 920mm
Material Max 31000mm
Material Min 150mm
Material Max 5600 kg

LDS7500
Ett platsbesparande, dubbelsidigt Roll Out rack, med 7500kg kapacitet för lagring av
alla typer av långa produkter som måste vara tillgängliga snabbt och enkelt.
Du rullar enkelt ut det långa facket med hjälp av handkraft. De härdade stålvalsarna
är utrustade med permanentsmorda "Sealed For Life" INA kullager
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Material Max 920mm
Material Max 31000mm
Material Min 150mm
Material Max 7500 kg

CUBE 600
CUBE 600 är ett fackindelat skåp för kompakt lagring av mindre mängder av långt
material.T.ex plattjärn, rundstång och vinkelstång.
Systemet är mycket väl lämpat för lagring av lätta material och restmaterial. TSM
Smart Storings CUBE 600 är ett modulsystem som kan byggas ut efter hand efter
behov. En vanlig kub har 49 fack.
Max längd är 6000mm men kan beställas i kortare djup för t.ex restlängder. Det går
utmärkt att ha hjul under en kort CUBE 600 vilket gör den mycket flexibel,
Materialet placeras och tas bort för hand
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Fack 220mm
Fack 6000mm
Fack min 46mm
Max 600kg
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Förvaringssystem för plåtmaterial

SS 1042
SS 1042 är en plåtbyrå för lagring av platt material. som t.ex. träskivor
eller mindre mängd av plåt upp till 1000 kg per plan. Vagnarna kan
lätt dras ut (100%) och stängas manuellt.
Enheten har en robust svetsad och bultad konstruktion, och den kan
demonteras.
Vagnarna är försedda med permanentsmorda "Sealed-For-Life" INA
kullager med en extra tjock yttre ring.
Plåtbyrån är vanligtvis av öppen konstruktion, men den kan också
vara inklädd med stål eller trä.
Enheten kan även vara försedd med en statisk övre förvaringsplats
som kan fungera som buffert med en kapacitet på 1000kg
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

Material Max 4200 mm
Material Max 1550 mm
Min 76 mm
Max 1000kg / nivå

SS 3042
SS 3042 är ett mycket stabilt push-in pallmagasin för lagring av i huvudsak
plåt. Med maxvikt på 3000kg/nivå
De fabricerade stålpallar är försedda med gaffelfickor så att de kan tas
bort och transporteras av gaffeltruckar.
TSM Smart Storings plåthantering SS 3042 ger dig en mycket effektiv och
kompakt förvaring av i vanliga fall skrymmande material.
Dessutom ger stålpallarna en säker transport av oemballerad plåt som
vanligtvis glider isär mycket lätt. Detta har en mycket hög tillbudsfaktor.
Tillsammans med vår vagn Smart Move SM 3000 får du en optimal
hantering av plåtmaterial.
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

Material Max 4200 mm
Material Max 1560 mm
Min 160mm
Max 3000kg / nivå
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SS3062
En extremt robust högkvalitativ plåtbyrå för lagring av platt material. Med en
kapacitet på 3000kg/nivå
Enheten har en stabil, svetsad konstruktion, som har rullbara vagnar, och i vilka
produkterna kan lagras säkert. De manuellt inställbara styrarmarna kan vikas
undan för bättre plats framför plåtbyrån när den inte används. Om det finns ett
flertal system som placerats bredvid varandra, kan skenorna för styrarmarna
kopplas samman, så att de kan tjäna varje system.
Vagnarna (100% utdraga) är normalt av en öppen konstruktion, men de kan också
vara inklädd med stål eller trä. Systemet kan även vara försedd med en statisk övre
våningen som kan användas som en buffert plats.
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

Gäller hela sidan

Max plåtbredd 6200mm
Max plåtdjup 1550mm
Min 150mm
Max belastning/plan 3000kg

SS3062C
En plåtbyrå för lagring av platt material upp till 3000 kg per plan.
Vagnarna kan lätt dras ut (100%) och stängas manuellt.
Enheten har en robust svetsad och bultad konstruktion, och den kan
demonteras.
De bärande styrskenorna är höj- och sänkbara i 47mm steg.
Enheten kan levereras med fällbara sidoramar på en eller båda sidor och
som kan låsas av säkerhetsskäl.
Vagnarna är försedda med permanentsmorda "Sealed-For-Life"
INA kullager med ett extra tjock yttre ring.
Plåtbyrån är vanligtvis av öppen konstruktion, men den kan också vara
inklädd med stål eller trä.
Enheten kan även vara försedd med en statisk övre förvaringsplats som
kan fungera som buffert med en kapacitet på 3000kg.
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

Max bredd plåt 6200 mm
Max djup plåt 2050 mm
Min 88mm
Max 3000kg/nivå

Vertical 2000
Vertical 2000 är en lösning för vertikal lagring av platta material.
Den är försedd med bottenrullar för att hjälpa till med lastning och hämtning av plåtar.
TSM Smart Storing Vertical 2000 är för dig som hanterar plåtar styckvis, eller restmaterial.
Bottenkonstruktionen gör det möjligt att lätt flytta modulen med pallyftare eller truck.
Bredd
Djup
Höjd
Vikt

Fack 120mm
Fack 3000mm
Fack Min 750mm
2000 kg

Vagn Smart Move SM 3000
Smart Move SM 3000 är en tung, stabil materialvagn för bekväm borttagning av emballage
från packar av plåt.
Vagnen körs på gummihjul och är även utrustad med en centralt fotmanövrerad hjullåsning.
De vertikala tapparna som plåtbunten placeras på, kan justeras efter plåtens bredd eller
efter träemballaget på den packe som skall avemballeras.
Tapparna placeras så att de sticker igenom träemballage och bär upp plåtbunten direkt.
Efter kapning av förpackningsband, ramlar emballaget ned, medan plåten ligger kvar. Nu kan
plåtarna lyftas med en gaffeltruck eller med hjälp av lyftselar i en travers. TSM Smart Storings
vagn Smart Move SM 3000 effektiviserar snabbt din tunga och svåra hantering av plåt.
Vikt

Max 3000kg
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