
A Member of the Constructor Group

HI280 СТЕЛАЖНА СИСТЕМА
Регулируема Система За Съхранение От Малки Части



HI280 Стелажна система: Регулируема система за съхранение от малки части

2

“От едно отделение за складиране до мулти- 
диференцирано съоръжение за избиране, HI280 
представлява идеалната система.”

Международни партньори
Dexion е износител  на решения за 
складиране повече от 60 години в 
световен мащаб, чрез разширена  
мрежа от международни партньори.
Одобрените търговци на Dexion 
притежават нужния опит и обучение  
за да съветват клиентите ни както 
и да предоставят продукти с 
гарантирано качество.
Нашите внимателно подбрани 
международни партньори са 
стратегически расположени с цел 
предоставяне оптимални нива в 
обслужването на всеки континент.
Конструктор  /Constructor/ оперира 
под търговското наименование на 
Конструктор, Дексион /Dexion/  и 
Кастен /Kasten.

Europski prodajni uredi
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Когато търсим решение за складиране от малки части, всеки има различни 
нужди. HI280 Регулируемата Система за Съхранение може да отговори на 
нуждите ви, каквито и да са те.

Както нуждите ви се променят, така и HI280 Стелажната Система може да 
се промени с тях. Толкова е регулираема.

HI280 Стелажната Система е лека за монтиране, издържлива, леко се 
приспособява и коригира, отново и отново.

Патентования метод на конструкция прави това да е възможно. HI280 
представлява решение, произведено във високостепенна предварително 
поцинкованна стомана и предназначено за минимален брой основни 
компоненти, с липса на гайки и болтове за инсталации на едно ниво. 
Стандардизираните рамкови елементи гарантират лесен  монтаж. 
Допълнителните компоненти, избрани от широката гама от допълнителни 
части, просто могат да се добавят след това.

Това прави HI 280 Стелажната система изключително здрава и невероятно 
приспособима. Разнообразието от приложения е почти безкрайно  - от малка 
традиционна Стелажна Система до инсталиране на  автоматизирани   високи 
стелажи.

Винаги с решение за специфичните ви нужди

Съдържание
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Мобилни палетни  
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Независимо дали се нуждаете от Стелажна Система на едно ниво или инсталация за съхранение на много 
нива - ние ще намерим най-доброто решение за вашите нужди. Изберете от нашите стандартни компоненти, 
и създадете една основна Стелажна Система, или, в комбинация с голямото разнообразие от аксесоари за 
Стелажната Система HI280, създадете многофункционална система. С височина до 12 метра, ширина до 
2,5 метра и дълбочина до 1 метър,  Стелажната Система  може да  бъде презицно монтирана във  Вашия 
склад. Ние анализираме наличното Ви пространство по отношение на височина, ширина и дълбочина, за 
да създадем конкретното решение, обслужващо специфичните Ви нужди – подобрявайки съхранението и 
оперативните процедури на Вашата фирма.

Бързо и лесно монтиране
Сглобяването на  HI280 Стелажната 
Система е просто и разбираемо. 
Стандартната подкрепяща рамка 
леко се монтира, като всички 
останали компоненти и аксесоари 
(допълнителни части)   могат лесно 
да бъдат добавени към системата 
след това.

Максимална стабилност
Тази Стелажна Система има особено 
здрава конструкция и високо ниво 
на качество на изработка. Поради 
това, могат да бъдат постигнати 
изключителни височини и дълбочини 
на рафтовете както и капацитета 
на носимоспособност. Средна 
длжина на рафтовете също е на 
разположение в диапазона на  HI280 
стелажите.

Оптимално използване 
на пространството
Независмо от вида на стоките, 
раз п олож и мот о  мя ст о  и ли 
положението на нещата, HI280 
Стелажите могат перфектно да 
се адаптират към ситуацията.  С 
подходящите рамки, системата може 
да бъде сглобена в монтаж на пет 
нива, до височина от 12 метра. 

Стандартни рафтове Преносими
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Високо качество на изработка
За да се гарантира тяхната 
издръжливост, всички компоненти на HI 
280 Стелажната система са постоянно 
защитени срещу увреждане на 
околната среда. Всички повърхности, 
вътрешни и външни, са предварително 
поцинковани, защитавайки системата 
от ръжда. Дори и когато се издрасква,   
поцинкованата стомана няма да бъде 
засегната от ръжда, и ще запази своята 
блестяща повърхност. Повърхността 
същевременно подобрява и 
отразената светлина в сравнение с 
латексовите покрития, като намалява  
необходимостта от скъпо осветление.
 

Гарантирано бъдеще
Вашите нужди за съхранение често 
могат да растат или да се променят 
драстично. HI280 Стелажната 
Система може лесно да се 
адаптира към това. Благодарение на 
модулната и изключително здрава 
конструкция, отстраняването и 
възстановяването са еднакво лесни.

Gamă largă de aplicaţii
Можете да комбинирате почти всеки 
стандартен компонент с който и да е 
част от аксесоарите - от изтеглящи 
се рафтове до чекмеджета за 
специални функции, като мобилни 
решения. HI280 Стелажната Система  
е безкрайно регулируема.

Ефикасно и ясно подредено решение за съхранение

Бърз достъп до складираните стоки

Широка гама  на аксесоари

Висока товароносимост(тежест) 

Индивидуално приспособимо към физическото 
състояние и складираните стоки

Лесно за монтиране и работене

Спестяване на пространство и време, намаляване на 
разходите

Последващо разширяване - за бъдещите инвестиции

Развитие, планиране, производство, изграждане и 
поддръжка - всичко от един източник

Двуредови Многоредови Тесни пътеки С много етажи
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HI280 колона

Рамкова облицовка 

Протектор 

Поддържаща плоча

Рафтови разделители 
(полу-високи)

Рафтове разделители  
(пълна висина)

Издърпващи се чекмеджета  

Врата

Платформа на рафтовете 

Тази модулна, регулируема HI 280 
Стелажна Система се основава 
на набор от стандартни размери 
подпори и стелажи, изработени от 
висококачествена предварително 
поцинкована стомана. Те могат 
да бъдат сглобени по много 
начини, с богат избор от опции 
за рафтове, които да паснат на 
различни изисквания и богат набор 
от пластмасови контейнери за 
съхранение на дребни детайли, с  
няколко решения за всеки дребен 
детайл или зона на зареждане.

Складовата система HI280   е с 
височина с обхват со 12 м, ширина 
на шелф до 2,5 м и дълбочина до 
1м, което я прави изключително 
регулируема и подходяща за 
каквито и да са  изисквания относно  
съхранението - сега или в бъдеще.

Стандартна складова система

За повече подробности: www.dexion.bg
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Рафт с

Mрежеста облицовка

Рамкова дъска

ПРЕДИМСТВА НА СТАНДАРТЕН  
ТИП СКЛАДИРАНЕ

 ▪ Съхранявате голями количества

 ▪ Складирате тежки товари

 ▪ Място за ефикасно складиране

 ▪ Оптимално използване на 
простран ството

 ▪ Лесно регулиращо на 
променящите се нужди
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Чрез исползването на HI280 
многоредовата инсталация е 
възможно да създадете голяма зона 
за избиране във вашия склад. HI280 
многоредовата Стелажна Система с 
полуетажни редове са конструкции 
от редове, вградени в две или повече 
нива.. Подпорите са тежкотоварни и 
изчислени, за да издържат товара 
и на горните рафтове. Дъждовална 
система и осветление може лесно да 
бъдат инсталирани в конструкцията.

Многоредови

ПРЕДИМСТВА НА МНОГОСЛОЙНИ

 ▪ Оптимално използване на 
пространството

 ▪ Увеличава капацитета за съхранение

 ▪ Намалява инвестицията в 
постройката

 ▪ Спестява време с по-кратки 
оперативни пешеходни разстояния

 ▪ Увеличава нормата на избиране

За повече подробности: www.dexion.bg
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Медиум-спан стелажите често               
се използват за обемисти и тежки 
стоки като също така може да се 
използват за избиране от двете 
страни. Стоките се съхраняват 
на дълбоки талашитени (ПЧД) 
рафтове . Много части и аксесоари 
от стандартната HI 280 Стелажна 
система също подхождат на този 
по-широк тип HI280 стелажи, което 
ги прави лесни за комбиниране. 
Стандартните 18mm ПДЧ рафтове 
могат да бъдат модернизирани до 
стоманени рафтове за съхранение 
на тежки товари.

Стелажи медиум-спан

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИУМ-СПАН

 ▪ Ефикасно съхранява обемистии 
тежки стоки

 ▪ Лесно избиране от двете страни

 ▪ Гъвкавост чрез съвместимост и 
лесна интеграция с по-къс тип 
HI280 стелажи

За повече подробности: www.dexion.bg
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Складовата система с тесни пътеки 
и повече етажи са често срещани 
при 24-7 складове с лесен достъп 
с мотокар или от човек с повдигач.
Складовата инсталация с тесни 
пътеки  предлага  уникална 
оптимизация на пространството за  
съхранение.

тесни пътеки/повече-етажни

ПРЕДИМСТВА НА СКЛАДОВА 
СИСТЕМА С ТЕСНИ ПРОХОДИ/

ПОВЕЧЕ-ЕТАЖНИ

 ▪ Високо използване на 
пространството и подовете

 ▪ Намалява инвестицията в обекта

 ▪ Ергономично избиране

 ▪ Увеличава нормата на избиране.
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Когато става въпрос за липса на 
пространство, Стелажната система 
HI280 може да се монтира на мобилни 
единици, осигурявайки оптимална 
компактна система за съхранение. 
Мобилните палетни стелажи често 
се използват за работа с малки 
части, както и за архивни решения 
за складиране. Освен това, тази 
стелажна система  осигурява и сигурно 
съхранение, като мобилните единици 
може да се заключват,  и достъпа може 
да бъде даден само чрез електронен 
код или ключ. 

мобилни стелажи

ПРЕДИМСТВА НА МОБИЛНИ

 ▪ Максимално използване на подова 
площ

 ▪ По-ниски изнвестиции за съоржението

 ▪ Увеличете двойно капацитета на 
вашия склад 

 ▪ предотвратява неоторизирания достъп 
с брави

 ▪  лесен достъп до отделни елементи

За повече подробности: www.dexion.bg
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Различните допълнителни части правят лесна индивидуалната  адаптация  
за складирани стоки или за различни физически пространства. Винаги има 
решение за вас. Това са само няколко примера.

Аксесоари за HI280 
– Открийте възможностите

Пластмасови складови  
контейнери
Идеален за съхранение на малки 
предмети, налични в няколко 
размера.

Рафтове разделители пълна 
висина
Използва се за разделяне на 
складираните елементи и създаване 
на места на рафтовете. Осигурени с 
4 пина между горния и долния рафт.  

Чекмеджета и шкафчета 
За съхранение на малки части. 
Чекмеджетата са разположени 
директно върху рафта HI280 или  в 
рамка.

Протектори за предната част
Разположено на предната и/или 
задната част на един рафт,  служи 
за предотвратяване на падане на 
предмети от рафта. Може да се 
подреждат едно върху друго.

Издърпващи се тавички/  
чекмеджета 
Подходящ за съхранение на 
дребни стоки. Подкрепено с 
чифт разширителни слайдове. 
Чекмеджетата могат да бъдат 
подразделени отпред назад.

Рафтове разделители (на половин 
висина) 
Използва се за допълнително 
разделяне на рафтовете на по-малки 
секции. Независимо от рафтовия модул. 
Закрепени към долния рафт. Предлага 
се във височини от 90mm и 140mm. 
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Поддържаща плоча
Използва се като ограничител за 
предната част на долния рафт.

Разделители за място
За вертикално съхраняване на дълги 
стоки, като тръби, позволяващи бърз 
и пряк достъп.

Търбовидна релса 
Използва се като приспособление за 
окачване на дрехи. На разположение 
са и куки за висящи предмети от 
тръбна релса.

Конзола за гума
Позволява на гумата  да почива 
на по-голяма повърхност, за да се 
избегнат  точкови натоварвания и 
плоски петна.

ПДЧ рафт
ПДЧ рафт за средни греди с напречна 
поддържа отдолу.

У-подкрепа
Телената у-подкрепа за разделяне 
на средни отвори между две колони 
в подходящи секции. 

Държка за знаци/надписи
Закачени вертикално обезпечават 
добра основа за етикети, осигуряващи 
точна и бърза идентификация.

Стоманени In-fill панели
За медиум-спан греди, In-fill панелите 
се използват отпред към назад за 
създаване на силно стоманено ниво 
за складиране.

Заключващи се врати
Закрити и полуоткрити заключващи 
се врати, с двойни точки на 
заключване на горната и долната 
част.
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Референции

Многоредова Складова система 
Двуредова Стелажна Система с 17,000 рафтове 
бе инсталирана в новия ултра-модерен  център за 
дистрибуция в Waldlaubersheim за Staples, най-големия 
световен търговец на офис-обзавеждане. В четири зали 
с обща площ от 45,000m², 14,000 поръчани стоки се 
качват и изпращат всеки ден –като потенциалната дневна 
продукция е 60.000 артикули.
Складова система с тесни пътеки

Volkswagen Parts Logistics в Nykvarn е новия централен 
склад в Скандинавия, за всички модели автомобили 
от групата на Volkswagen. Складът е планиран около 
различни отдели, като всеки един от тях притежава 
собствена складова система. Всеки склад използва 
поръчкови палетни стелажи и конзолна система, 
складова система с тесни пътеки HI280 създавайки 
много ефективна и успешна комбинация.
Медиум-спан

Rexel е лидер на световния пазар и дистрибуцията на 
електрически материали и техническо оборудване.  
Близо 70,000 артикули се съхраняват на медиум-спан 
рафтове. Предвид факта че стария склад бе в състояние 
да обработва 6,000 поръчки на ден, новия завод може да 
манипулира с чак  12,000 броя поръчки.
Рафтове за гуми

Поради регулации в някои страни, автомобилите 
трябва да имат два комплекта гуми, по един за лятото 
и още един за зимата. Това наложи на  Bekö Bil от 
Gothenburg Sweden да инвестира в нов ултра модерен 
завод за гуми и услуги. Бяха инсталирани Мобилни 
HI280 рафтове за гуми на 7 нива, като за достъп се 
използват превозни средства.

Мобилна 
HI280  складиране  на Компактус мобилна база  предоставя 
гъвкава система на ограничена площ за  Klinger, морски 
доставчик с пълна гама от вентили и уплътнения. Беше 
необходим достъп 24/7, за  вземане на артикули и тяхното 
бързо изпращане по целия свят.
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Поддржайте склада си в безопасност
– Чрез ранно откриване на дефекти

Ежедневното  движение на стоки, е 
вероятно да предизвика някои удари 
и повреда в системата за съхранение. 
Дългосрочно, тези малки дефекти 
могат да се променят капацитета на 
рафтове или палетните стелажи и да 
доведат до инциденти, които биха 
могли да причинят вреди както на 
хората, така и материалите. 
Редовните инспекции ще сведат до 
минимум честотата и въздействието 
на тези инциденти, като определят 
решаващи щети на ранен етап. 

Ползата от  Dexion 
инспекция на рафтовете:

 ▪ Подробна професионална 
инспекция

 ▪ Сертифицирани и опитни 
инспектори

 ▪ Без прекъсване на 
операциите

 ▪ Подробен доклад от 
инспекцията

 ▪ Предотвратяване на щети на 
хора или стоки

 ▪ Продължаване на живота на 
съоръженията

 ▪ Ранното откриване на риск 
намалява бъдещите разходи 
за ремонтRepair

 ▪ Работата може да бъде 
завършена  бързо. 

Инспекторите на Dexion са 
исключително квалифицирани и 
сертифицирани. Те предоставят 
ежегодни проверки, с които поддржате 
съоръженията ви актуални и сигурни. 
Всяка инспекция е проследвана 
от оферта с предложени резервни 
части включително монтаж. Когато 
е напълно одобрена, ще получите 
официален сертификат за одобрение 
до следващата дата за инспекция.
Осигурява независим експерт, който 
да оцени оборудването

Услугите ни с един поглед:
Точна визуална проверка  
Проверката се извършва без 
прекъсване на вашите работни 
процеси. Инспектора за рафтове 
преглежда структурата на стелажите, 
неговата товароносимост и всякакви 
защитни приспособления, които са 
на място.
Официален доклад  
След проверката, ще получите 

официален, подписан доклад 
относно инспекцията, с препоръки 
за поддръжка или допълнителни 
проверки.
Оферта за поддръжка  
Ако има някакви проблеми относно 
поддръжката или причини за липса 
на съответствие с указанията 
за безопасност, след това ще 
получите и необвързваща оферта 
за за поправяне на вредите, заедно 
с нашата компетентна помощ по 

времето което е необходимо за 
съобразяване на вашата система 
за съхранение в съответствие със 
стандартите за безопасност.
План за инспекция  
Заедно с Вас ще създадем план за 
бъдещи инспекции по сигурността  
и намаляване на възможността за 
бъдещи вреди, който ще поддръжа 
складовата Ви система в оптимален 
капацитет.
 

www.dexion.ro
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