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Compactus
Dynamic
XT
-sähkösiirtohylly
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt-toimistoon/Compactus-Dynamic-XT-siirtohyllysto/ for the latest information.
Kasten-siirtohyllystöillä tehokasta tilankäyttöä
lähiarkistoinnissa ja -varastoinnissa.

Compactus Dynamic XT sähkösiirtohyllystö is a product in the
category

Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä. Tarvitaan vain 1
hyllykäytävä. Samaan tilaan voit luoda työpisteen tai lisää
säilytystilaa.

Siirtohyllyt toimistoon
Compactus Original XT
Compactus Dynamic XT sähkösiirtohyllystö
Compactus Dynamic Pro XT sähkösiirtohylly
Kasten Vario-siirtohylly
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.

Siirtohyllyt toimistoon › Compactus Dynamic XT -sähkösiirtohyllystö
>

Kuvaus

Kasten Compactus® Dynamic XT -järjestelmällä luot lisää
säilytystilaa tai tilaa uusille työpisteille. Sähkökäyttöisyys tekee
järjestelmästä ergonomisen, vaivattoman ja käyttäjäystävällisen.
Compactus® Dynamic XT -siirtohyllystö tarjoaa kaikki samat hyödyt
kuin Compactus® Original XT, mutta sähkökäyttöisenä.
Käytön helppoutta
Kertapainallus käyttöpaneeliin riittää Compactus® Dynamic XT –
hyllystön liikutteluun silloinkin, kun käyttäjän molemmat kädet ovat
täynnä.

Edut
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Compactus® Dynamic XT -siirtohyllystön sähkökäyttöisyys
tarjoaa vaivattomuutta ja mukavuutta.
Tilansäästö
Siirtohyllyillä saavuttamasi tilansäästö mahdollistaa uuden työpisteen
sijoittamisen.
Voit lähes kaksinkertaistaa säilytyskapasiteettisi.

Ergonomia ja käytön helppous
Helppokäyttöinen kosketuspaneeli.
Käyttö mahdollista, vaikka molemmat kädet olisivat täynnä.
Siirtohyllystö on edustava myös sijoitettuna keskilattialle toimien tilanjakajana, jolloin se voi palvella useamman
käyttäjäryhmän säilytystarvetta. Järjestelmään käynti sekä sen käyttö molemminpuolin on mahdollista.

Ulkonäkö
Peitelevyt ja lattialevyt voidaan valita useissa eri väreissä ja materiaaleissa sopimaan muuhun toimistosi sisustukseen.
Käyttämällä matalaa siirtohyllyjärjestelmää lisäät avotoimistomaisen tilan tuntua.

Käyttäjäturvallisuus
Sähkömoottorin käyttöjännitteen valvonta ( MCMS ).
Valokennot
Liiketunnistus
Passiivinen turvallisuus
Täyttää kansainvälisten GS, CE, EN 15095 ja IEC 60950 –normien vaatimukset.

Turvallisuus
Lattialukitus - vaunulohkon lukitukseen
Keskuslukitus - koko järjestelmä saadaan lukittua yhdeksi tiiviiksi yksiköksi.
Liukuovet, tiettyjen väliköiden lukitsemiseen.
Rulo-ovet, välikön lukitsemiseen.
Vetolaatikot ja -kehykset, yksittäisen osion lukitseminen.

Materiaalin suoja
Värinätön käynti ja pehmeä liikkeellelähtö ja pysäytys.
Liitettävissä talotekniseen järjestelmään.

Laatu
Valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista.
Täyttää kansainvälisen RAL –normin vaatimukset.
Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaattien vaatimusten mukaisesti.

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
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Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä.
Kiskotustavat
Profiloidut alumiinkiskot voidaan asentaa:
Pinta-asennettuna lattiabetoniin.
Pinta-asennettuna lastulevyin, jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon
yläpinta: ”uivaan lattiaan” voidaan lisätä LED-valot.
Pinta-asennettuna lastulevyin ja alumiinisella nousulistalla.

Mitoitus
Siirtovaunun max. pituus 6 m.
Hyllystön korkeus: 1194 - 2874 mm. Korkeuden voi valita 40 mm välein.
Hyllysyvyydet: 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 mm.

Kantavuus
Siirtohyllyn välikkökantavuus 375 kg.
Max. vaunun kantavuus: 2.5 tonnia.
Max. siirrettävän ryhmän kuorma: 30 tonnia.
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Lisäosat Compactus Dynamic XT
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Liukuovet

Rulo-ovet

Liukuovien avulla muutat avohyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Rulo-ovilla muutat hyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Lukittavat lokerot

Vaunun lukituslaite

Hyllytasoväliin voit muodostaa lokeron
ovella, joka on lukittavissa avaimella.

Lukitusjärjestelmän lukko
asennetaan ryhmän viimeiseen
vaunuun ja lukitaan avaimella. Näin
estetään asiattomien pääsy
hyllystöön.

Riippukansiovetokehys

Vetotaso

Riippukansiovetokehyksessä voidaan
asiakirjoja säilyttää riippukansioissa,
joiden käsittely tapahtuu yläpuolelta.

Vetotasoa voidaan käyttää
kirjoitusalustana, tilapäisenä
työpöytänä tai pienten esineiden
varastopaikkana.

Kirjatuki

Kirjatuki, riippuva

Pitää kirjat ja muut dokumentit
ojennuksessa. Voidaan lukita
paikoilleen.

Pitää kirjat ja muut dokumentit
ojennuksessa. U-muotoinen tuki
hyllysyvyyksille 200, 250 ja 270
mm. W-muotoinen tuki
hyllysyvyyksille 300-450 mm.

Vetolaatikko, lokeroitavissa

Lehtihylly

Säilytysjärjestelmä hauraille ja herkille
esineille, jotka vaativat suojaa pölyltä ja
valolta.

Lehtihyllyssä voidaan lehdet ja
kirjat tuoda esille ja takaosassa
varastoida niitä.

