S K L A D O V Á

T E C H N I K A

TELEKANT

Použití : regál je urèen pro uskladnìní materiálu tyèového charakteru
Hlavní pøednost : dovoluje obsluhu jeøábem
Provedení :

jednostranné nebo oboustranné

Velikost sestavy :

pro materiál délky max. 12 000 mm

Pohon výsuvù :

ruèní klikou, prostøednictvím
pøevodového mechanismu

Výška regálù :

do 4 600 mm

Délka výsuvného ramene :

900 mm

Nosnost výsuvného ramene :

max. 1 500 kg

Možnost zvláštního zákaznického provedení sestavy regálu

Ukládací rovina vytvoøená výsuvnými rameny má dvì polohy :
1. skladovací - uvnitø regálu
2. pracovní - vysunutá pøed regál

Regály jsou vhodné pro uskladnìní materiálu pøímo ve výrobních prostorách dílny
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Zakládání regálu :
-

na ukládací rovinu v pracovní poloze je ideální zakládat materiál pomocí jeøábu, možné je i zakládání
vysokozdvižným vozíkem
na výsuvná ramena je možno zakládat svazky materiálu nebo skladovací boxy
pokud to charakter materiálu dovolí je možné ruèní zakládání nebo odebírání jednotlivých kusù

Výhody, získané pøi obsluze regálu jeøábem :
-

je minimalizována plocha nutná pro manipulaci pøi obsluze regálu
regály je možné instalovat i do míst, která jsou nepøístupná pro vysokozdvižný vozík
regály je vhodné umístnit do tìsné blízkosti technologie pro zpracování uskladnìného materiálu
plocha pro obsluhu technologie je využívána i pro obsluhu regálù

Výsuvná ramena jsou pøipravena pro instalaci dìlících kolíkù, které rozdìlí prostor ukládací roviny na dvì nebo tøi úzké
sekce. Tím se vytvoøí pozice pro ukládání více sortimentù o menším poètu kusù v jedné ukládací úrovni.
Plocha ramen, která je v kontaktu s ukládaným materiálem, mùže být upravena (doplnìna døevem, plastem, gumou...)
pro mìkké ukládání

Obchodní spoleènost KREDIT, spol. s r. o., Slavkov 284, Horní Nìmèí 687 64, www.kredit.cz
E-mail: kredit@kredit.cz, tel.: +420 572 614 211, Fax: +420 572 614 219

