kasten.fi
(019) 36251

Pientavarasiirtohylly
S90
Visit www.kasten.fi/Tuotteet/Pientavaran-kasittely/Kasten-pientavarasiirtohylly-S90/ for the latest information.
Kasten metallinen varastohylly. Kasten S90-pientavarahyllyt perus- Pientavarasiirtohylly S90 is a product
ja lisäosineen kattavat kaikenlaiset pientavaroiden varastointitarpeet in the category
esimerkiksi teollisuudessa, kaupassa, arkistoissa ja toimistoissa.
Pientavaran käsittely
Pientavarahyllyjärjestelmä sovelluksineen auttaa tehostamaan
Pientavarahylly S90
tilankäyttöä ja keräilyä. Pientavarahyllyn sovelluksia ovat mm.
Pientavarasiirtohylly S90
kerroshyllyt, kapeakäytävähyllyt, siirtohyllyt ja läpivirtaushyllyt.
Kerroshyllystö S90
Korkeavarastohyllystö S90
HI280-pientavarahyllystö
HI280-yleishyllystö
HI280-siirtohyllystö
HI280-kerroshyllystö
HI280-korkeavarastohyllystö
Kevyt läpivirtaushylly
Kevytorsihylly
HI280-lisäosat

Please visit www.kasten.fi to see our other
products.
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Kuvaus

Kasten S90-siirtohylly tarjoaa erinomaisen tavan hyödyntää
varastointitila tehokkaasti. Tarvitaan vain yksi käytävä, jolloin
saadaan n. 70% lisää varastointikapasiteettia kiinteään hyllystöön
verrattuna.
Siirtohylly on täydellinen ratkaisu varastointiin ja arkistointiin ja hyllystön
suunnittelussa voidaan huomioida asiakkaan erityistarpeet ja toiveet.
• Kiskoilla liikkuvaan siirtohyllyyn voidaan varastoida mitä erilaisinta
tavaraa.
• Siirtohyllyjä on saatavana käsi- ja sähkökäyttöisinä. Käsikäyttöisissä
hyllyissä käytävä avautuu kampea kääntäen ja sähkökäyttöisissä
kytkintä hipaisten.
• Asiattomien pääsy varastoon voidaan estää hyllyryhmien
lukitsemisella.
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Referenssejä
Electrolux Distriparts AB, Ruotsi
BEKÖ Bil, Ruotsi
Klinger, Tanska
Svenska Bil i Norden AB, Ruotsi
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Tuotteet
Kiskoilla liikkuvaan siirtohyllyyn voidaan varastoida mitä erilaisinta
tavaraa. Tiivisvarato säästää lattiatilaa vähentämällä käytävien
lukumäärää.
Tilankäytön tehokkuus
• Melkein kaksinkertaistaa varastointikapasiteetin.
• Hyllystö voidaan sovittaa rakennuksen muotojen ja talotekniikan
laitteiden mukaan.

Vaivaton käyttö
• Valittavissa on kaksi erilaista käyttölaitteistoa kuormituksen mukaan.

ESD-suojaus
• Saatavissa ESD-suojattuna.

Turvallisuus
• Lattialukitus estää asiattoman käytön.
• Taustat, päädyt ja pariovet suojaavat tavaroita.

Laatu ja luotettavuus.
• Korkea rakenteiden laatu ja eriomainen pintakäsittely.
• Täyttää standardin SFS 5187 vaatimukset.
• Valmistettu noudattaen ISO 9001 standardia.

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
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Siirtohyllystö käyttää erittäin tehokkaasti hyväkseen lattiatilaa.
Tavallisesti käytetään vain yhtä käytävää. Jos käisttelytiheys niin
vaatii, jaetaan hyllykkö useampaan lohkoon.
Kiskovaihtoehdot
Vahvat, kuumamuovatusta teräksestä valmistetut sinkityt kiskot voidaan
asentaa:
• uppoasennuksena betonilattiaan
• pinta-asennuksena betonilattian päälle
• pinta-asennuksena betonilattian päälle aloluiskien kanssa
.Mitat
• Vaunupituudet 8 m saakka
• Vaunun korkeus 139 mm
• Hyllyn korkeus: 2020-3030 mm 92 mm välein S-90 pylväitä käytettäessä
• Hyllytasojen syvyydet: 300, 400, 500, 600 mm
• Hyllytasojen pituudet: 900, 1000, 1280 mm

Kantavuus
Vaunun maksimikuorma: 5000 kg
Välikkökuorma riippuu kiskojaosta ja -määrästä sekä hyllytyypistä.
• Maks. 800 kg
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Lisäosat
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Jakolevy

Ripustintanko

Sinkitty

Ripustinputki sinkitty ja päätylista
harmaa RAL 9002.

Vetotaso

Ripustinorsi

Hyllytason alle tai sen tilalle asennetta
liikkuva taso, joka toimii apupöytänä.
Vakioväri harmaa RAL 9002.

Kiinnitetään hyllytason alapuolelle.
Sinkitty.

Sokkeli

Reunalista

Vakioväri harmaa RAL 9002.

Vakioväri harmaa RAL 9002.

Rengastaso

Osoitekilpi

Tarkoitettu lähinnä autonrenkaiden ja
vanteiden varastointiin. Sinkitty.

Vakioväri harmaa RAL 9002.

Nimikelista

Takalevy

Vakioväri harmaa RAL 9002.

Vakioväri harmaa RAL 9002 tai
sinkitty. Takalevyt toimitetaan
kahdessa tai kolmessa osassa.
Takalevyn listat sisältyvät
pakkaukseen.

Päätyseinä

Väliseinä

Vakioväri harmaa RAL 9002.

Vakioväri harmaa RAL 9002 tai
sinkitty.

Pariovi

Kehätaso

Hyllykön etureunaan kiinnitettävä
lukollinen oviyksikkö, jonka avulla
hyllyköstä muodostuu kaappi. Vakioväri
vaalean harmaa.

Kankimaisten tavaroiden
pystysäilytykseen. Kehätaso
jaetaan osastoihin väliputkien
avulla.

