Think
Wheels

Max däcklager per kubik!

Vårt nya däckställ är ett bevis på att evolutionen fortgår.
Vi har flera smarta lätthanterliga lagersystem
för lagring av däck och hjuluppsättningar.
Och vi erbjuder såväl fasta som mobila lösningar – del för del eller helt nyckelfärdigt.
BLS nya däckställ är en ergonomisk, flexibel
och praktisk lösning vid förvaring av däck.
De olika ställen kundanpassas efter behov
och tillgängligt utrymme vilket gör att vi
kan erbjuda lösningar såväl för den mindre
bilverkstaden som för stora däckhotell. Välj
mellan elektriskt eller manuellt mobilt system
för att få bästa optimering av lagerytan. Vårt
nya däckställ med sin robusta konstruktion
hanterar upp till 120 kg per däckset.
Specialanpassade lyfthjälpmedel, såsom
däckstaplare och däcktruck gör det dessutom
möjligt att stapla däck ända upp till 7,5 m.

Smart och greppvänlig stapellösning på 30 x 30 mm fyrkantsrör.

Stabil golvdistans för enkel lossning och lastning

Smidig hantering av hjulset med däcktruck

Staplingshöjd
upp till 7 nivåer
Gaveldimension
90 mm
Gaveldjup
500 mm

Kan med fördel
kompletteras med
rasskydd
Sektionsbredd
för 2, 3 eller 4 däcksatser,
1450–3400 mm

Balk justerbar
500 mm i höjdled

Krysstag för maximal
stabilitet

För däck
Ø 700–800 mm

Dubbelställ
Enkelställ
Vi kan även erbjuda
däcktruckar!

De mobila enheterna flyttas
i sidled och gör att lagerutrymmet
kan utnyttjas maximalt.

Mobila lösningar ökar lagerkapaciteten ytterligare.
BLS nya däckställ ger ett högt utnyttjande av lagerytan.
En mobil lösning sparar ytterligare lageryta och höjer
utnyttjandegraden upp till 85% av lokalen då antalet
truckgångar kan minimeras.
Fördelar med ett mobilt däcklager:
• 40% ökning av befintlig yta utan att bygga till
• Upp till 85% nyttjandegrad av ytan
• 60% mindre byggyta vid nybyggnation
Vi erbjuder elektriskt drivna enheter med sektionslängd
upp till 50 m som manövreras med fjärrkontroll på trucken
eller med enkel knapptryckning. Öppningstiden är ca 35
sek. Möjlighet finns också att välja manuella enheter med
vevdrift, längd ca 10 m.

FUNKTIONSTRYGGHET
Vi har en egen serviceorganisation som erbjuder
service och kontroll av anläggningen. Vid en ev.
driftstörning kan vi också erbjuda inställelse, på
plats inom 6 timmar, upp till 3 arbetsdagar –
beroende på val av avtal.

Mobil lösning med
stående däckstapling

