Mobiele Rekken
Welke voordelen bieden het gebruik van een mobiel opslagsysteem?
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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
• …
Door semi-elastische wielen is het geheel gemakkelijk verrijdbaar en worden trillingen
geabsorbeerd. De belastingscapaciteit van de wielen is veel hoger dan bij standaard rubber
wielen. Eén persoon kan gemakkelijk een volgeladen mobiel rek verplaatsen.
Korte afstanden waarbij men de werkstukken verplaatst, kunnen vermeden worden. Het mobiel
rek is gemakkelijk verplaatsbaar in de werkplaats. Losse werkstukken zijn nu gemakkelijker
bereikbaar. De werkefficiëntie neemt toe.
Geen bijkomend rek is nodig omdat elk werkstuk terug kan geplaatst worden in hetzelfde rek na
de behandeling.
De volledig beschikbare opslagruimte wordt benut door achter elkaar verschillende smallere of
kortere items op één niveau te plaatsen.
Het is een plaatsbesparend systeem : het mobiele rek met een vast frame kan in elkaar ‘genest’
worden. (zie documentatie)
Het assortiment biedt verschillende modellen voor verschillende toepassingen en komt tegemoet
aan uw specifieke eisen. Mobiele rekken met een vast frame zijn immers leverbaar in
verschillende lengten. Deze met een schaar constructie kunnen ingesteld worden op de gewenste
lengte.
De dragende stangen van de mobiele racks zijn bekleed met kunststof, deze voorkomt krassen op
het werkstuk en in het bijzonder op geschuurde oppervlakken en na behandeling van het
oppervlak.Het materiaal van deze kunststof is getest op compatibiliteit met alle vernis systemen
óók waterverdunbare en high-solid systemen.
De dragende stangen worden bevestigd met schroeven en kunnen indien nodig gedemonteerd
worden. De verticale afstand tussen de dragende stangen kan gewijzigd worden. Verschillende
lengten van stangen zijn mogelijk.

Een kleine praktische tip :
Als verscheidene kleine stukken op één niveau liggen voorzie dan een vrij niveau. Na de behandeling kan je het
stuk altijd op het vrije niveau leggen. Op deze manier is steeds een continue werkwijze mogelijk wat tijdwinst
oplevert.

Vraag ons naar meer informatie !
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