Däckställ

Vi erbjuder däckställ och flexibla lösningar inom däckförvaring som kan anpassas
efter dina behov – oberoende av om du är en däcktillverkare med ett stort lagringsbehov, bilhandlare eller bedriver en mindre verkstad. Vi erbjuder såväl fasta som
mobila lösninga – del för del eller helt nyckelfärdigt.

Däckställ

Ergonomisk förvaring och hög tillgänglighet
Liggande däckförvaring
Systemet kan byggas med upp till sju nivåer i höjd. Varje däckplats är utrustad med tre
armar för maximal stabilitet och säkerhet. Dessa kan justeras med c/c 25 mm i höjdled. Finns
både som stationära och mobila system.

Ergonomisk förvaring
Hanteringen av däcken sker med däcktruck vilket ger en yteffektiv och ergonomisk förvaring
av däck. Däcktrucken gör så att antalet manuella lyft minimeras samtidigt som den ger en
möjlighet att förvara däck med upp till sju nivåer i höjd. Varje däckplats är utrustad med tre
armar för maximal stabilitet och säkerhet.

Däcktruck
BLS erbjuder även ett utbud av däcktruckar som anpassas efter det system som köps. Truckarna finns som både handdragen och elektriskt alternativ. För en säker hantering är truckarna
utrustade med kamera och tak.

•

Ergonomisk och säker förvaring med låsningsmöjligheter.

•

Möjlighet att erbjuda förvaringstjänster åt kunder (vinterdäck/sommardäck).

•

Utrymmesbesparing och optimerat utnyttjande av befintligt utrymme i verkstaden eller garaget.

•

Förbättrad organisering.

•

Möjlighet att anpassa antalet enheter efter utrymmet i din verkstad.

Däckställ

Förvara däck stående på balk
Vi erbjuder även ett traditionellt däckställ där däcken förvaras stående på balkar. Stället bygger på vårt
pallställ, vilket gör att det är enkelt att montera och
anpassa helt efter behov då balkarna är flyttbara i höjdled. Har Ni en verkstad eller en mindre anläggning där
platsen och takhöjden är begränsad är detta däckställ
ett flexibelt och ekonomiskt alternativ för er.

För de lager där lagringsbehovet inte är så stort men
den tillgängliga ytan är begränsad erbjuder vi mobila
enheter med vevdrift. Dessa är ett ekonomiskt alternativ till de elektriskt drivna enheterna. De går att
hantera manuellt upp till en längd på ca 10m och med
en last upp till ca 10 ton.

Mobila enheter - minimera antalet truckgångar
Vi erbjuder även elektriskt drivna enheter. Enheterna klarar längder upp till 50m och laster om 500 ton. Enheterna
manövreras med fjärrkontroll på trucken eller med enkel knapptryckning. De mobila enheterna flyttas i sidled och
har en öppningstid på ca 35 sekunder. Denna lagringstyp är ideal för stora volymer i ett storlager
eller distributionscentral.

Mobila enheter

Utnyttja upp till 90%
mer av lagringsytan
Med mobila enheter kan du minimera antalet truckgångar, och anläggningens yta kan därför utnyttjas maximalt. Våra mobila enheter passar därför mycket bra där kravet på tillgänglighet är något lägre och behovet av
lagringstäthet är högt som exempelvis i däcklager, arkiv och kyl-och fryslager.

Så fungerar det
Vanligtvis kräver ett effektivt lagersystem en truckgång per hylla. Varje truckgång är omkring 4,5 m bred. De
mobila enheterna flyttas i sidled och gör att lagerutrymmet kan utnyttjas maximalt. Vagnarna i de mobila
systemen drivs individuellt och har via kapacitivitetgivare ett förutbestämt avstånd för att inte vagn och gods
ska stöta mot varandra. Genom en jämn fördelning av motorer i varje vagn balanseras förflyttningen oavsett
längd på sektionen.

Manöverering
Du manövrerar enheterna med fjärrkontroll på trucken eller med enkel knapptryckning. Öppningstiden är
ca 35 sek. Systemet finns med elektriskt och manuellt drivna vagnar. De manuellt drivna vagnarna går att
hantera upp till en längd på ca 10 m och last upp till ca 10 ton.

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

Säkerhet
Val av rälstyp beror på vagnens belastning och om det är installation i befintlig lokal eller nybyggnation.
Systemet har en hög inbyggd säkerhet. Alla gångar skyddas av ljusbarriärer. Fotoceller är placerade under
vagnarna, i vagnarnas framkant och där det behövs också i vagnarnas bakkant. Ljudsignal hörs också i samband med körning av vagn.

Vi erbjuder däckställ och flexibla lösningar inom däckförvaring som kan anpassas efter dina behov –
oberoende av om du är en däcktillverkare med ett stort lagringsbehov, bilhandlare eller bedriver en
mindre verkstad.
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