DÄCKSTÄLL
OCH HJUL
Förvaring för liggande och stående däck
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VI ERBJUDER ANPASSADE,
FUNKTIONELLA OCH FRAMFÖR
ALLT SÄKRA DÄCKSTÄLL MED
MAXIMAL EFFEKTIVITET SOM
UPPFYLLER ALLA KRAV.
•

Hjul och däckhotell

•

Verkstäder

•

Garage

•

Däckåterförsäljare

HJULFÖRVARING MED GRENSTÄLL
I vår grenställslösning förvaras däck och hjul horisontellt. Båda lösningarna
erbjuds som stationära eller mobila.

MOBILA GRENSTÄLL
Varför mobila däckställ
De mobila grenställen för däck och hjul
bygger på våra traditionella däck och grenställ
och monteras på motordrivna mobila baser.
Ställningen körs på räls och öppnar därmed
bara nödvändiga gångar. Det sparade
utrymmet ger ett antal ekonomiska fördelar,
eftersom man med denna lösning sparar
lageryta. Man kan därför minska kostnaderna
för utbyggnad av lager och verkstad, minska
gångavstånden i lagret och optimera den
interna logistiken kraftigt. Allt detta har stor
betydelse i vår tidspressade vardag.

Användning
Mobila grenställ kan drivas antingen
via en panel på mobila baser eller med
en fjärrkontroll. Lagring och hämtning
sker med en enda inmatning av den
önskade kommandofunktionen, och
mobila baser skjuts automatiskt i
önskad riktning. Sedan öppnas en
gång för att säkert och snabbt hämta
däck eller sätta dem på plats. Våra
mobila däckställ möjliggör snabb och
effektiv lagring, även på små ytor.
Intelligent styrning
De mobila grenställen styrs av en modern PLC. Kontrollenheten övervakar
bland annat säkerheten över det totala systemet via en ljusridå. Ljusridån
säkerställer att personer eller främmande föremål inte kan komma i
kläm under drift. Man kan också ansluta systemet till ett övergripande
lagerstyrningssystem via ett gränssnitt.
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DÄCKSTÄLL R3000

STATIONÄRA GRENSTÄLL

DÄCKSTÄLL R3000

I vår grenställslösning förvaras däck och hjul horisontellt. Hjulen staplas
fyra i höjd och placeras på grenarmar. Hanteringen av staplarna är enkel då
däck och hjul snabbt kan lagras in och ut med en gaffeltruck från golvnivå.

I vårt standard däckställ
R3000 förvaras en
uppsättning däck bredvid
varandra på hyllan i enkel
rad. Däckstället finns även
med uppsättning på två
förvaringsplatser i dubbla
led. De finns som stationära
och moblia ställ.

Våra däckställ kan användas för lagring av både stående och liggande däck
och hjul. Här erbjuder vi två flexibla system.

MOBILA DÄCKSTÄLL
(MED MOBILT HYLLSYSTEM)
•

Fasta/ Mobila ställ till stående lagring
Däcken lagras stående bredvid varandra

•

Fasta/ Mobila ställ till liggande lagring
Hjulen lagras liggande på grenställsarmar i satser om fyra stycken

Mobila däckställ är en effektiv och utrymmesbesparande lösning. Endast
en servicegång i taget behöver vara öppen i det mobila hyllsystemet,
eftersom hyllenheterna sitter på flyttbara baser och nya gångar kan skapas
vid behov genom förflyttning. En lösning med mobila däckställ kan ge en
kapacitetsökning upp till 85% för enskilda anläggningar och över 100% på
flervåningsinstallationer.

FÖRDEL MED HJULFÖRVARING PÅ GRENSTÄLL
Ergonomi: När man undviker
manuella lyft av delvis tunga hjul,
är dessa däckställ en mycket
ergonomisk lösning som även
uppfyller alla hälsoregler.
Skonade varor: Däck och hjul
ligger eller står ordentligt, och
lagras på ett skonsamt sätt
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Effektiv: Snabb och effektiv in-och
utlagring
Standardiserande: Standard
mätningar av golv bredd och
djup för enkel placering och
uppbyggnad av anläggningen
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SYSTEMÖVERSIKT DÄCKFÖRVARING

DÄCKMAGASIN
På våra dynamiska däckställ för fyrdubbla led förvaras alla däck i en
uppsättning bakom varandra i samma däckkanal, denna lösning sparar
utrymme och möjliggör ergonomisk borttagning. Den här typen av
förvaring kombinerar en ny smart förvaringsteknik med traditionella
hyllsystem. Däcken längst bak rullar framåt så att det blir enklare att komma
åt varje gång det främsta däcket tas bort.

Enkla led, 4 däck bredvid
varandra

STATISKA HYLLSYSTEM MED ENKLA ELLER DUBBLA LED
I det här standardsystemet med enkla led förvaras fyra
däck bredvid varandra på en hylla i enkla led. En mer
effektiv lösning är att förvara däcken i par på hyllor
i dubbla led, det vill säga två däck förvaras bakom
varandra på en hylla.

Dubbla led, däcken
förvaras parvis bredvid
varandra.

Hyllsystem med enkla och dubbla led kan även
installeras i mobila versioner som drivs manuellt eller
automatiskt.

FYRDUBBLA LED, DYNAMISKA HYLLOR
På våra dynamiska hyllor för fyrdubbla led förvaras
alla däck i en uppsättning på ett praktiskt sätt bakom
varandra i samma däckkanal, vilket sparar utrymme
och möjliggör ergonomisk borttagning.
Den här typen av förvaring kombinerar en ny smart
förvaringsteknikmed traditionella hyllsystem. Däcken
längst bak rullar framåt så att de blir enklare att komma åt varje gång det främsta däcket tas bort.

Fyrdubbla led, förvaring
med hela uppsättningar
i en kanal

Enkla/ dubbla led
Mobila Hyllsystem

DÄCKFÖRVARING MED MOBILT HYLLSYSTEM
Endast en servicegång i taget behöver vara öppen i
det mobila hyllsystemet, eftersom hyllenheterna sitter
på flyttbara baser och nya gångar kan skapas vid
behov genom förflyttning.
Det är möjligt att uppnå en ökning av det värdefulla
förvaringsutrymmet på upp till 85% för installationer i
en nivå och över 100% för installationer i flera nivåer.

Fyrdubbla
led, dynamiska
däckhyllsystem
med
silokonstruktion
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DÄCKFÖRVARING I SILOKONSTRUKTION
Alla fasta system kan även användas som inbyggda
lösningar med kompletta tak och väggar (silokonstruktion). Vi har flera årtiondens erfarenhet av höglager och kan se tillbaka på ett stort antal referensprojekt.
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SEX ANLEDNINGAR ATT VÄLJA
SSI SCHÄFER
	Stabilitet:
	Såsom varande ett finansiellt oberoende familjeföretag är
SSI SCHÄFER förbundet till långsiktiga lösningar. Du kan
lita på att vi finns tillgängliga för dig idag, imorgon och
kommande år.

	Tillförlitlighet:
	Tack vare vårt världsomfattande Kundservice
& Support nätverk garanterar SSI SCHÄFER en
problemfri drift av ert system, både under och efter
installation.

	Effektivitet:
	SSI SCHÄFER:s lösningar är skalbara och kan växa med ditt
företag. Du kan alltid uppgradera eller modifiera.

	Know-how:
	SSI SCHÄFER:s lösningar är alltid up-to date med
den senaste teknologiska nivån, och kan enkelt
integreras i ett befintligt IT-landskap.

	Kvalitet:
	SSI SCHÄFER levererar skräddarsydda, högkvalitativa och
kompletta lösningar från en enda leverantör, designade
speciellt för att uppfylla era krav.

ssi-schaefer.com
© SSI SCHÄFER

	Internationell närvaro:
	Som en global organisation har SSI SCHÄFER
lokala kontor i hela världen. Med över 70
verksamma filialer talar vårt team ert språk.

