
Avantaje cheie
• Densitate mare de depozitare cu spațiu 

minim pierdut, asigurând depozitarea 
eficientă a articolelor mari sau cu forme 
neregulate

• Traverse lungi pentru flexibilitate și 
incadrare optimă in spatiul disponibil

• Accesul din față și din spate asigură 
schimbarea rapidă și simplă a stocului

• Eficiente din punct de vedere al 
costurilor, traversele mai lungi necesită 
mai puține cadre

• Ușor de asamblat, reglat și extins, 
asigurând o flexibilitate completă pentru 
adaptarea rapida la schimbarile de pe piață

• Traverse în trepte sau standard, asigură o 
distanță maximizată pe verticală, cu risc 
minim de agățare

• Număr mare de accesorii disponibile - 
inclusiv separatoare, polite de plasă și 
traverse tubulare, adaptând sistemul la 
nevoile dumneavoastra operaționale

Rafturi cu deschidere mare LS3 
Rafturile solide, durabile și versatile, cu o deschidere 
largă vă oferă o lume nouă a posibilităților de depozitare 

Aveți nevoie de o soluție de depozitare 
pentru mărfurile încărcate manual? 
Rafturile pentru paleți sunt prea 
scumpe sau complexe pentru nevoile 
dumneavoastra? Fie că depozitați 
încărcături grele, lăzi, cutii de carton, 
țevi sau cabluri LS3 este soluția ideală 
pentru depozitarea unei game largi de 
mărfuri nepaletizate. 



Flexibilitate și fiabilitate optime

Oferind traverse cu lungimi de până la 2700 mm, 
cu opțiunea pentru polite din PAL sau oțel, LS3 
maximizează capacitățile de depozitare și oferă 
o soluție potrivită pentru orice cerere operațională.

La un sistem convențional de rafturi cu polite, 
dacă mărfurile nu se potrivesc exact, mai ales 
dacă sunt mai mari sau cu forme neregulate, 
poate rămâne spațiu neocupat. Datorită design-
ului cadrului deschis, rafturile pot fi încărcate din 
față și din spate, optimizând accesul și reducând 
spațiul neocupat.

Cadrele sunt fixate cu șuruburi pentru rezistență, 
asigurând fiabilitatea, iar datorită plăcilor de 
bază și de nivelare sistemul poate fi adaptat la 
suprafețele denivelate.

Cu traverse complet reglabile pe inaltime, LS3 are 
capacitatea de a face fata schimbarilor ulterioare 
ale produselor, oferind flexibilitate suplimentară și 
adaptabilitatea necesara.

Sistemul poate fi ușor demontat, reinstalat și 
ajustat, o cerință cheie pentru a servi nevoile 
afacerii dumneavoastră. Capacitatea sa de a 
se modifica și de a se extinde în concordanță 
cu nevoile clienților, oferă atât costuri reduse 
pe parcursul duratei de viata a sistemului, cât și 
rentabilitate mai mare a investiției.

Asamblare simplă
Indiferent de spațiul disponibil, 
design-ul modular al LS3 vă oferă 
spațiu maxim de depozitare în doar 
câteva minute.

Oferind oportunități practic 
nelimitate de a vă mări capacitatea 
de depozitare și fără unelte speciale 
necesare pentru asamblare, 
sistemul LS3 poate fi ușor ajustat și 
configurat pe măsură ce stocul se 
schimbă, făcându-l o soluție extrem 
de eficientă și rentabilă.

1 Amplasați o pereche de cadre. 
Țineți-le în poziție cu o pereche 
de traverse.

2 Împingeți traversele rămase  
în poziție și fixați știfturile  
de blocare

3 Introduceți politele din oțel  
sau PAL

Caracteristici principale
Lungime traverse: de la 1200 mm la 2700 mm
Înălțime cadre: de la 1500 mm până la 5000 mm
Adâncimea cadrului: de la 450 mm la 1200 mm
Sectiunea stâlpilor: 50 mm și 60 mm (cu 
diferite grosimi)
Sarcini maxime pe raft: până la 800 kg (UDL – 
uniform distribuite pe polita)
Sarcină maximă per modul: până la 6900 kg
Flexibil, în trepte de 50 mm pentru 
pozitionarea politelor 
Polițe din PAL sau oțel
Cadre galvanizate și traverse vopsite (RAL 9002)
Este posibilă instalarea pe un singur nivel sau 
pe mai multe niveluri (multiplatforma)

Dexion Storage Solutions SRL
Strada Câmpului | nr. 1A, Râşnov | Braşov 505400 | România | office@dexion.ro | www.dexion.ro

©
 C

op
yr

ig
ht

 G
on

va
rr

i M
at

er
ia

l H
an

dl
in

g

19
08

-0
32

_R
O


