Geen verloren tijd meer met JOWI !

Sinds 1968 ontwikkelt JOWI producten die een rationeel verloop van het arbeidsproces
mogelijk maken. Bijzondere aandacht werd geschonken aan het eenvoudig gebruik.
Voor de innovatieve concepten werden meerdere patenten bekomen.
Sinds 2000 verdeelt de Blauwe Hond NV de JOWI rekken in België.
JOWI stapelwagens zijn dienstig als tussenopslag zowel in de oppervlaktebehandeling als
in de productie of montage. Zij ondersteunen de arbeidsstroom door kortere trajecten en de
nabije beschikking van de componenten.
De stabiele constructie en de lichtlopende vibratiearme halfelastische zwenkwielen zorgen
bij alle JOWI stapelwagens en transportrekken ervoor dat ook vol geladen één persoon
moeiteloos het rek van werkplek naar werkplek kan rollen…
De opgelegde delen kunnen voor de verscheidene bewerkingen indien nodig per onderdeel
afgenomen worden, een voorsortering is niet meer noodzakelijk.
Typisch voor JOWI producten zijn snelle en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden aan de
individuele rekken; bijvoorbeeld: demonteerbare draagarmen, verzetbare of uitneembare
verticale tussenkolommen, traploze lengte instelling bij sommige rekken of verstelbare
legborden.
Mobiele rekken zijn mogelijk in verschillende vaste hoogten en vaste lengten als een
kaderconstructie of in schaarconstructie met verstelbare lengte. Afgestemd op de geplande
inzet van de rekken zijn passende configuraties te bekomen.
Een gegarandeerd veilige en beschermende opslag :
 na het schuren, polieren en bewerken
 na de oppervlaktebehandeling
 bij het monteren van de scharnieren, deursloten, deurkrukken e.a.
 bij het verzagen van profielen voor de montage
 na de montage of assemblage
 …
In de meest verschillende sectoren :
 het schilderbedrijf
 hout & metaalbewerking
 kweekstations
 zeefdrukkerijen,
 LCD/Plasma TV repaircenters
 labo’s
 fijn mechanische montageomgevingen
 pré montages
 intern magazijntransport
 zonnepanelen
 …
jowi reportage.docx

1/4

JOWI stapelrek of droogrek
Voor het opleggen van werkstukken van verschillende grootte beveelt JOWI een rek aan
met vier draagarmen per niveau. De opgelegde werkstukken zijn voor elke bewerkingsfase
steeds binnen grijpbereik. Telkens voorsorteren en verleggen vervalt. Het mobiele rek is
plaatsbesparend. De werkstukken kunnen na elke productiestap in hetzelfde rek
neergelegd worden. Bij het verwerken van stapels heeft men geen twee rekken nodig maar
kan dit met één rek gebeuren. Men neemt onderaan weg en legt bewerkt terug op een
niveau hoger, efficiëntie! Ook ongebruikt zijn zij plaatsbesparend, het merendeel van de
rekken kunnen leeg in elkaar geschoven worden.

De oplegarmen zijn door het losdraaien van een stelschroef demonteerbaar wat meer
plaats voor dikkere werkstukken verschaft. Kolommen in een kaderconstructie zijn
verplaatsbaar.

Ook werkstukken voorzien van randen (hoeken) kunnen veilig opgelegd worden. De
oplosmiddelbestendige kunststofbekleding van de draagarmen; ook vrij van weekmakers;
beschermen de oppervlakken die raken. Zij zijn jarenlang bestand tegen verscheidene
laksystemen (oplosmiddel of watergedragen) alsook tegen de toepassing van oliën en
wassen.

Er zijn verschillende varianten :
1. Kaderconstructie:
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2. Schaarconstructie :

De mobiele rekken van JOWI begeleiden uw werkstukken door uw productie.

3. Muurmontage :

JOWI Gecko transportwagen
De Gecko waarborgt een hoog grijpcomfort en een veilige positie van de opgelegde delen
door de dubbele schraagconstructie. De delen hellen naar rechts én naar achter. Delen tot
2 meter lang kunnen plaatsbesparend naast elkaar opgesteld worden en eenvoudig weer
uitgenomen worden. Door tussenlegborden kan men kortere panelen boven de langere
stapelen. De legborden zijn door de gatenrijen vrij in hoogte instelbaar.

De dubbele schraagconstructie; de platen hellen naar rechts én naar achter; waarborgt een veilige en stabiele positie.
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JOWI Octopus – de draaibare spuittafel
U heeft steeds zuivere oplegvlakken door de vier vrij beweegbare oplegpunten. Deze
kunnen eenvoudig en snel onder werkstukken van verschillende vorm en grootte
gepositioneerd worden. Door de traploos instelbare arbeidshoogte is ergonomisch werken
mogelijk. Het draaibare stel laat rationeel spuiten toe in de afzuigrichting van de eventuele
afzuiginstallatie, daardoor vermindert de verfnevel in de werkruimte. Door de speciale
constructie kan de spuitnevel onder het werkstuk goed afgezogen worden en heeft men
geen verneveling aan de onderzijde van het werkstuk. Tevens blijven; door zeer dikke
verflagen na lang gebruik; de beschermde draailagers van de zwenkarmen goed
functioneren. De reiniging van de spuittafel kan dan ook zeer lang uitblijven.

Met de spuittafel Octopus kan men verscheidene delen zonder voorsorteren op een zuiver vlak aflakken.

Voor meer informatie kan u terecht op www.dbh.be rubriek JOWI.
U treft er een overzicht van de mobiele rekken als stapel- of droogrek en ook de
transportwagens in verschillende uitvoeringen.
Indien u verdere vragen heeft aarzel niet contact te nemen.
de BlauweHond kan u met zijn jarenlange ervaring begeleiden in uw keuze en eventueel
andere mogelijkheden voorstellen die buiten het standaard productiegamma vallen. Tevens
beschikken wij over een ruime voorraad zodat meestal een snelle levering mogelijk is.

www.deBlauweHond.be
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info@deBlauweHond.be

tel.: + 32 (0)3 260.90.76
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