
Legjelentősebb előnyök
• Terjedelmes vagy egyedi formájú 

termékek hatékony tárolását teszi lehetővé 
nagy tárolási sűrűség és minimális 
helyveszteség mellett

• Hosszú tartógerendák az optimális 
rugalmasság érdekében

• Gyors készletforgási sebesség a két oldalról 
történő használhatóságnak köszönhetően

• Költséghatékony, mivel a hosszabb gerendák 
miatt kevesebb keretre van szükség

• Egyszerűen összeszerelhető és 
átalakítható így rugalmasan tud reagálni a 
piaci változásokra

• Süllyesztett gerendák a standard 
választékban a függőleges hely maximális 
kihasználása érdekében

• Kiegészítők nagy választéka áll 
rendelkezésre: különféle elválasztó elemek, 
rácsos polcok, csőprofilú gerendák, stb. a 
teljes testreszabhatóságért

Longspan 3 széles fesztávú 
állványrendszer
Az erős, tartós és sokoldalú, széles fesztávú 
állványrendszerünk új lehetőségeket teremt a tárolás területén

Kézzel mozgatott áruk tárolására 
keres megoldást? A raklapos állvány 
túl drága vagy túlzás lenne? Legyen 
szó nehéz dolgok, dobozok, csövek 
vagy kábelek tárolásáról, az LS3 az 
ideális megoldás a legkülönfélébb 
terjedelmes áru számára.



Optimális rugalmasság és 
megbízhatóság
Az akár 2700 mm hosszú tartógerendákkal és 
a választható pozdorja vagy acél polcfedéssel 
minden igényt kielégítően maximalizálható a 
tárolási kapacitás.

Normál fesztávú, hagyományos polcrendszer 
esetén helyet veszíthetünk, ha a tárolni kívánt áru 
nem tölti ki teljesen a polcokat – főleg ha nagyobb 
vagy speciális alakú dolgokról van szó. A nyitott 
szerkezet lehetővé teszi, hogy az állványokra 
elölről és hátulról is lehessen pakolni, ezáltal 
optimalizálható az árukezelés és minimalizálható 
a helyveszteség.

A keretösszekötők és a csavarozott szerkezet 
kellő stabilitást biztosít az állványkereteknek. 
A talpaknak és a szintezőlemezeknek 
köszönhetően pedig bármilyen, egyenetlen 
padlóra felállíthatók.

Az LS3 gerendái a rugalmasság  
érdekében szabadon áthelyezhetők, 
ezáltal a szintosztás könnyedén a jövőbeni 
termékváltozásokhoz igazítható.

Az állványrendszer egyszerűen szétszerelhető, 
újra felállítható és átalakítható. Ezek 
kulcsfontosságú tulajdonságok egy jól 
működő raktár számára. Az áthelyezhetőség 
és a bővíthetőség rövidebb megtérülési időt és 
csökkenő fenntartási költségeket eredményezhet.

Egyszerű összeszerelés
Bármekkora hely áll is rendelkezésre, 
az LS3-mal, annak moduláris 
kialakításának köszönhetően,  
percek alatt maximális tárolási 
kapacitást nyerhet.

Az LS3 speciális szerszámok 
nélkül, egyszerűen összeszerelhető, 
bővíthető és átalakítható. Szinte 
végtelen lehetőséget kínálva igazodik 
az akár folyamatosan változó 
igényekhez is. Ezért az LS3 egy 
rendkívül hatékony és gazdaságos 
tárolási megoldás.

1 Állítson fel két keretet. Egy 
gerendapár segítségével 
biztosítsa őket.

2 Akassza a többi gerendát 
a helyére és tegye be a 
biztosítószegeket.

3 Tegyen a gerendákra acél vagy 
pozdorja polcfedést.

Legfőbb jellemzői
Gerendahossz: 1200 – 2700 mm
Magasság: 1500 – 5000 mm
Mélység: 450 – 1200 mm
Oszlopszélesség: 50 mm és 60 mm 
(különböző anyagvastagsággal)
Maximális teherbírás: akár 800 kg 
(egyenletesen megoszlóan)
Maximális mezőterhelés: akár 6900 kg
Magassági szintosztás: 50 mm-enként
Pozdorja vagy acél polcfedés
Horganyzott keretek és festett gerendák 
(RAL 9002)
Földszinti vagy több emeletes kialakítás is 
lehetséges
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