Regały wspornikowe

Nedcon jest przodującą
międzynarodową grupą
kapitałową zajmującą się
projektowaniem, produkcją
i instalacją przemysłowych
systemów składowania.
Inteligentne składowanie
oznacza w praktyce rozwiązania
wspierające strategię
logistyczno-magazynową
i organizacyjną Państwa firmy.
Oferujemy Państwu zdobywane
od 1969 r. na całym świecie
doświadczenie, znajomość
branży oraz bogaty pakiet
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Regały wspornikowe

wymagań klienta.

Systemy wspornikowe przeznaczone są do składowania wszystkich
towarów, niemieszczących się w standardach wyznaczonych przez
składowanie paletowe, np. rur, dłużyc, profili stalowych, blach, drewna,
płyt wiórowch, itp.

Poza oddziałami w krajach

Aktywne śledzenie potrzeb klientów w zakresie magazynowania
oraz analiza sygnałów z rynku logistyki pozwalają nam na poszerzanie
naszej oferty produktowej o nowe trafne rozwiązania.

rozwiązań dostosowany do

europejskich i USA, Nedcon
posiada również rozwiniętą
sieć dystrybucji.

Ze względu na bogate doświadczenie w realizacji tego typu systemów
oraz szeroką gamę możliwości produkcyjnych proponujemy rozwiązania
optymalne ekonomicznie i funkcjonalnie.
Dodatkowe akcesoria pozwalają na uzyskanie właściwego poziomu
bezpieczeństwa regałów wspornikowych.

wsporniki
Nośność i rodzaj profilu to kluczowe
kryteria przy właściwym doborze
ramion wsporczych.
Przy składowaniu towarów owalnych
istotny jest również odpowiedni kąt
nachylenia ramienia. Przestawialność
poziomów i rodzaj połączenia dobierany
jest odpowiednio do typu składowanych
produktów.

stężenia
Stateczność konstrukcji jest zapewniona
przez układ stężeń pomiędzy słupami.

konstrukcja
Główny stalowy układ nośny regału
wspornikowego składa się z trzech
podstawowych elementów:
- słupa ze „stopą” (kolumna),
- ramienia wsporczego (wspornik),
- stężenia stabilizującego.
Kolumny oraz wsporniki mogą być
wykonane z cienkościennych profili
giętych na zimno lub kształtowników
gorącowalcowanych.
Scalenie kolumny i ramienia bazuje
na połączeniu śrubowym o wysokiej
nośności lub na metodzie bezśrubowej
– na trzpieniu mocującym.

dobór odpowiedniego
systemu
Kluczem do właściwego doboru
rozwiązania jest całościowe spojrzenie
na przyszłe użytkowanie magazynu.
Chodzi tu przede wszystkim o:
- ładunek i stopień jego różnorodności,
- rodzaj wózka obsługującego,
- podłoże,
- środowisko użytkowania.
Głównymi parametrami są ładunek
oraz urządzenie obsługujące.
Ważny jest również właściwy dobór
geometrii regału.
Podłoże, jaki i środowisko użytkowania
pozwalają na dobór właściwej
technologii wykonania.

kolumny
Typy rozwiązań:
- słup wykonany z cienkościennego
profilu giętego na zimno;
połączenie śrubowe z podstawą,
- profil hutniczy z ramionami
montowanymi czołowo;
spawany do podstawy,
- połączenie dwóch powyższych
technologii.
Dobór odpowiedniego rozwiązania
gwarantuje pełną efektywność
użytkowania regałów wspornikowych.

montaż
System wspornikowy oferowany przez
Nedcon Silesia charakteryzuje się
szybkim i sprawnym montażem.
W przypadku mniejszych instalacji
regałowych montaż może być wykonany
samodzielnie przez użytkownika.
Skomplikowane instalacje montowane
są pod nadzorem certyfikowanych
kierowników montażu.

