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

Kasten Mobile -siirtohylly 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 Mobile -siirtohylly on ehdoton tehokkaan tilankäytön
ykkönen arkistoissa ja pientavaran varastoinnissa. Kasten Mobile
-siirtohylly on ergonominen ja monipuolinen säilytysjärjestelmä
erilaisiin arkistoihin, varastoihin ja myymälöihin.

• Kasten Mobile -siirtohyllyn joustavan mitoituksen ansiosta tilat voidaan
kalustaa optimaalisesti.
• Käyttölaitteen voi valita siirrettävän kuorman mukaan.
• Hyllystö voidaan lukita asiattomilta käyttäjiltä.
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Tuote
Kasten Mobile -siirtohylly soveltuu perustaksi monenlaisille
kalusteille mm. erilaisille hyllyille, riippukansiovetokehyksille,
laatikostoille ja kaapeille.
Tilansäästö
• Mobile-siirtohylly lähes kaksinkertaistaa säilytyskapasiteetin.
• Mobile-siirtohyllyn joustavan mitoituksen ansiosta tilat voidaan kalustaa
optimaalisesti.
Vaivaton käyttö
• Erilaisille kuormille suunnitellut Kasten-siirtohyllyn käyttölaitteet mahdollistavat kevyen ja ergonomisen
liikuttelun.
Tuotteiden turvallisuus
• Siirtohyllyryhmä voidaan lukita siirtämällä Mobile-siirtohyllyt yhteen, jolloin asiattomat käyttäjät eivät pääse
käsiksi säilytettävään materiaaliin.
• Mobile-siirtohyllyyn voidaan asentaa lukittavat pariovet.
Käyttäjän turvallisuus
• Mobile-siirtohyllyn veivilukolla voidaan käytävä lukita auki-asentoon, jolloin toinen käyttäjä ei pääse tahattomasti
liikuttamaan siirtohyllyjä toisen henkilön ollessa avatussa työkäytävässä.
Laatu
• Mobile-siirtohyllyt on valmistettu standardin SFS 5187 Metalliset arkistohyllyt, terminologia, mitoitus ja lujuus
mukaan.
• Laatujärjestelmällemme on myönetty ISO 9001 laatusertifikaati.
Ulkonäkö
• Mobile-siirtohyllyt mukautuvat sekä arkisto- että toimistoympäristöön valitsemalla peitelevyn materiaaliksi joko
polttomaalattu teräs tai mdf-levy puuviilulla tai maalattuna.

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
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Kasten Mobile -siirtohylly soveltuu perustaksi monenlaisille
kalusteille mm. hyllyille, laatikostoille ja kaapeille. Sillä on viimeistelty
ulkonäkö ja vankka rakenne ja se valmistetaan aina asiakaskohtaisesti.

Kiskovaihtoehdot
Kiskot on valmistettu kuumavalssatusta, sähkösinkitystä erittäin
vahvasta teräksestä. Kiskot voidaan kiinnittää:
• Uppo-asennettuna raakavaluun tai jyrsittyyn uraan.
• Pinta-asennettuna lattian päälle.
• Pinta-asennettuna lattian päälle nousulistoin varustettuna
Vakiomitat:
• Siirtovaunu maks. pituus 8000 mm.
• Siirtovaunun korkeus lattiasta 136 mm (lisättävä päädyn korkeuteen kokonaiskorkeutta laskettaessa)
• Hyllypäädyn korkeus 1865 - 2739 mm käytettäessä levypäätyä
• Hyllytasosyvyydet: 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm käytettäessä levypäätyä.
• Hyllytasojen pituus: 900 mm, 1000 mm ja 1280 mm.
• Muita mittoja voimme valmistaa erikoistilauksesta.
Kantavuus

Siirtovaunu: maks. 5000 kg
Siirtohyllyn välikkökuorma, riippuu kiskomäärästä ja hyllytyypistä:
• Levypäätyä käytettäessä maks. 560 kg.
• S90-hyllytikasta käytettäessä 800.

Hyllytaso, riippuu hyllytason mitoista ja raaka-ainevahvuudesta:
• 80-200 kg tasaista kuormaa.
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Lisäosat
Vetotaso

Riippukansiovetokehys

Hyllytason alle tai sen tilalle
asennettava liikkuva taso, joka toimii
apupöytänä. Toisin päin
käännettynä sopii myös pienten
tavaroiden säilyttämiseen.

Dokumenttien säilyttämiseen
riippukansioissa.

Lehtitaso

Jakolevy
Jakolevyt ovat korkeudeltaan
täysimittaisia ja niiden avulla
voidaan hyllyväli lokeroida.

Kirjatuki

Kirjatuki X-malli

Tukee aineistoa ja auttaa niitä
pysymään pystyssä.

Tukee aineistoa ja auttaa niitä
pysymään pystyssä.

Pariovi
Lukolla varustettu oviyksikkö, jonka
avulla hyllyköstä muodostuu kaappi.
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