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Compactus
Original
XTR
-siirtohylly
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt/Compactus-Original-XTR/ for the latest information.
Siirtohyllystöllä tehokasta tilankäyttöä
arkistoinnissa ja varastoinnissa.

Compactus Original XTR is a product
in the category

Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän
hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä, tarvitaan vain 1
hyllykäytävä.

Siirtohyllyt arkistoon
Kasten Mobile -siirtohylly
Compactus Original XTR
Compactus Dynamic XTR sähkösiirtohylly
Compactus Dynamic Pro XTR sähkösiirtohylly
Compactus Double Decker XTR
Päivittäminen Dynamic:iin (Pro)
Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Kasten Compactus® Original XTR-siirtohylly on ergonominen ja
monipuolinen säilytysjärjestelmä erilaisiin arkistoihin ja
varastoihin. Siirtohyllystö suunnitellaan vastaamaan täydellisesti
vaadittuja toiveita.
Muunneltavuus
Joustavan mitoituksen ansiosta rakenteet, kuten esimerkiksi pilarit tai
ilmastointikanavat, eivät estä tehokasta tilankäyttöä.

Vaivaton käyttö
Käyttölaitteena olevalla veivillä Kasten Compactus® Original XTR siirtohyllyä voi siirtää kevyesti riippumatta ryhmässä olevien
siirtovaunujen määrästä.
Materiaalin suojaus luvattomalta käytöltä
Hyllystö voidaan lukita useilla tavoilla asiattomilta käyttäjiltä.
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Edut
Kasten Compactus® Original XTR -siirtohylly, ehdoton tehokkaan
tilankäytön ykkönen arkistossa ja pientavaran varastoinnissa.
Tilankäytön tehokkuus
• Miltei kaksinkertaistaa hyllytilan määrän kiinteisiin hyllystöihin
verrattuna.
• Kasten Compactus® Original XTR -siirtohyllyn joustavan mitoituksen
ansiosta rakenteet, kuten esimerkiksi pilarit, eivät estä tehokasta
tilankäyttöä.

Käytön mukavuus
• Erilaisille kuormille suunnitellut Kasten Compactus® Original XTR -siirtohyllyn käyttölaitteet mahdollistavat
kevyen ja ergonomisen liikuttelun.

Materiaalin suojaus
• Hyllykäytävä voidaan lukita siirtämällä Kasten Compactus® Original XTR-siirtohyllyt yhteen, jolloin asiattomat
käyttäjät eivät pääse käsiksi säilytettävään materiaaliin.

Turvallisuus
• Vaunulukitus, kaksi vaunua saadaan lukittua yhteen.
• Lattialukitus – koko järjestelmä saadaan lukittua yhdeksi tiiviiksi yksiköksi.
• Liukuovet, tiettyjen väliköiden lukitsemiseen.
• Rulo-ovet, yhden välikön lukitsemiseen.

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

Ulkonäkö
Viimeistelläksesi Kasten Compactus®Original XTR -siirtohyllyn ulkonäön voit valita:
• Edullisen ketjusuojan, jolla saat käytännöllisen ja laadukkaan viimeistelyn käyttölaitteelle.
• Optioina voit valita peitelevyjen materiaaliksi joko teräksen tai monoform-levyn useassa eri värissä tai
puupinnoitettuna.

Tekniset Tiedot
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Kasten Compactus® Original XTR -siirtohylly valmistetaan aina
asiakaskohtaisesti.
Kiskotustavat
Kylmävalssatusta teräksestä valmistetut siirtohyllyn kiskot voidaan
asentaa:
• Uppoasennettuna lattiabetoniin
• Pinta-asennettuna.
• Pinta-asennettuna lastu- tai alumiinilevyin jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon yläpinta.

Mitoitus
• Siirtovaunun suurin pituus on 14,4 metriä.
• Hyllystön suurin korkeus on 2994 mm. Korkeuden voi valita 40 mm:n välein.
• Hyllysyvyydet 200, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400 ja 450 mm

Kantavuus
Max. kokonaiskuorma, jota voidaan siirtää kampikäytöllä:
• M1 käyttölaitesarja: 12,5 tonnia; 4,7 kierrosta per metri.
• M2 käyttölaitesarja: 25 tonnia; 10,2 kierrosta per metri.
• M3 käyttölaitesarja: 35 tonnia; 22,3 kierrosta per metri.
Kun tarvitaan suurempia kantavuuksia, tarjoavat sähkökäyttöiset Kasten Compactus® Dynamic XTR ja
Dynamic Pro XTR erinomaisen ratkaisun. Yhdellä kosketuksella voit siirtää jopa 300 tonnin kuorman.

3/4

kasten.fi
(019) 36251

Compactus-hyllyn lisäosat
Liukuovet

Rulo-ovet

Liukuovien avulla muutat avohyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Rulo-ovilla muutat hyllykön
suljetuksi kaapiksi.

Vaunun lukituslaite

Opastinkilpi A6

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

Osoitetaan hyllypuoliskon sisältö
tai nimetään käytävä.

Riippukansiovetokehys

Vetotaso

Riippukansiovetokehyksessä voidaan
asiakirjoja säilyttää riippukansioissa,
joiden käsittely tapahtuu yläpuolelta.

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

Rei'itetty hyllytaso, rei'itys 2 ja 3
riviä

Jakolevy

Käytetään jakotankojen ja jakolevyjen
yhteydessä kun halutaan jakaa
hyllytaso osiin.

Jakotangot

Vetolaatikko, lokeroitavissa

Jakotangot jakavat hyllytason avonaisiin
lokeroihin.

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

Vetolaatikko
Vetolaatikot soveltuvat herkille pölyltä ja
valolta suojattaville tuotteille.
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Jakolevyillä jaetaan hyllytaso
umpinaisiin lokeroihin.

