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 „Abroncstárolási megoldásaink a tárolási
hatékonyságot, a minőséget és az ergonómiát 
szolgálják.”
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Tökéletes megoldás bármilyen 
típusú abroncs tárolásához

Az optimális abroncstárolás azt jelenti, 
hogy a a rendelkezésre álló helyen a 
lehető legtöbb gumiabroncsot tudjuk 
elhelyezni azok minőségmegóvása 
mellett, hatékony és ergonomikus 
hozzáférést lehetővé téve minden 
évszakban.

Egy raktár alapelrendezése gyakran 
már adott, ami nagymértékben 
meghatározza a választható tárolási 
megoldást. Ennek megfelelően 
rugalmasnak kell lennie ahhoz, 
hogy az elérhető magassághoz, 
mélységhez és szélességhez 
igazítható legyen. 

Termékeinket erre a célra terveztük. 
Standard elemeinkből egyszerűen 
alakíthat ki az Ön igényeihez igazított 
rendszert, amely tartós, mégis 
könnyen felépíthető és átépíthető.

Ennek köszönhetően felhasználási 
módja jóformán végtelen – a 
helyi „használtautó kereskedő” 
kispolcos rendszerétől a nemzetközi 
abroncsgyártó vállalat automatizált 
többszintes állványáig. 

Gyors összeszerelés 
A standard elemeknek köszönhetően 
könnyű szerelhetőség. A termék össz-
eszerelését követően a kiegészítők 
egyszerűen felhelyezhetők. 
 
Maximális stabilitás
A szilárd felépítésének és ma-
gas minőségű kivitelezésének 
köszönhetően a kivételes magasság, 
mélység és teherbírási igény sem 
jelent kihívást. 

Tartósság
A belső és külső felületek mindegyike 
cink-horganyozással vagy epoxi fes-
tékkel kezelt az elemek tartósságának 
biztosítására. 

Garantáltan időtálló
Elemes és stabil szerkezetének 
köszönhetően a lebontása vagy 
visszaépítése nem jelent gondot. 
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A HI 280 polcrendszer ideális 
a kisebb raktárakban végzett 
kézi anyagmozgatáshoz. A 
rendszer alapját magas minőségű 
előhorganyzott acélból álló oszlopok 
és polcok képezik.  
Az abroncsok függőleges 
helyzetben való tárolása nagyobb 

Testreszabható tárolási megoldások

tárolási sűrűséget eredményez és 
padlófelületet szabadít fel. Szerelt 
kerekek akár szezonálisan is 
tárolhatóak ilyen módon. A maximum 
2 méter nyílásközű abroncstároló 
polcok nagyon hatékonyan 
használhatók kisebb rakterekben.

HI280

 ▪ Kézi anyagmozgatás
 ▪ Függőleges tárolás
 ▪ Tartós
 ▪ Univerzális
 ▪ Nem rozsdásodik

Időt takarít meg 

Helyet takarít 
meg
Költséget takarít 
meg
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Függőleges

Különböző tárolási 
módok

Bővebb információért lásd: 
www.dexion.hu/Tyre

Vízszintes
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Raktárkapacitás növelése mobil polcos állvánnyal

HI280 GÖRDÍTHETŐ 
POLCOS ÁLLVÁNY

 ▪ Gördíthető
 ▪ Nagyobb 

raktárkapacitás
 ▪ Könnyen hozzáférhető
 ▪ Költséghatékony
 ▪ Zárható egységek

Bővebb információért lásd: 
www.dexion.hu/Tyre-Mobile

Időt takarít meg 

Helyet takarít 
meg
Költséget takarít 
meg
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A HI280 polcrendszer mobil egységekre 
szerelhető, így optimális, kompakt 
abroncstárolási rendszer alakítható ki. A 
hagyományos módszerekkel szemben a 
mobil abroncstároló állványok jelentősen 
növelik a rakteret, és jóllehet, a beruházási 
költsége magasabb, gyakran a költséges 
raktárbővítés olcsó alternatívájának 
tekintik. A rendszer ideálisan használható 
szűkös raktári alapterület, illetve magas 
m2-árak esetén. 
Igen biztonságos tárolási rendszer, 
mivel a mobil egységek összezárhatóak 
és elektromos vezérlés esetén azok 
hozzáférése kódokkal korlátozható. 
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A MOVO gördíthető rendszerrel 
kompatibilis. A kötegelt tárolásnál 
számos, ugyanolyan típusú abroncsok 
pl. téli abroncsok – ömlesztve, 
raklapon kerülnek tárolásra és 
csak mechanikusan, szükség 
esetén kis mennyiségben kerülnek 
levételre. A raklapállványos tárolás 
hatékony, mivel a rendelkezésre 
álló magasságot és raktárteret 
kihasználja. A szélesfolyosós 
állványrendszeren tárolt raklapok az 

Nagy volumenű tárolás raklapállvánnyal

P90

 ▪ Gyors hozzáférés 
 ▪ Raklapon szállítható
 ▪ Méretezhető
 ▪ Tartós
 ▪ Nem rozsdásodik
 ▪ Könnyű 

összeszerelni és 
szétszedni 

 ▪ Multifunkciós

Bővebb információért lásd: 
www.dexion.hu/Tyre-Rack

elrendezéstől függetlenül szabadon 
hozzáférhetőek.
P90 raklapos állványrendszerünk 
akár 30 méter magasságig felérő, 
változó mélységű és szélességű, igen 
változatos rendszer. Szimpla, illetve 
dupla mélységű polcos állványként is 
felállítható.

Időt takarít meg 

Helyet takarít 
meg
Költséget takarít 
meg
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A MOVO mobil állványrendszer 
előnye, hogy a raklapállványok 
mobil alvázak szerelésével a 
rendszer tárolókapacitása növelhető, 
ugyanakkor a tárolt áru továbbra is 
hozzáférhető.

Az elektronikusan vezérelt, 
nagy teljesítményű MOVO mobil 
állványrendszer elemei a padlózatba 
süllyesztett síneken futnak, 12 
méteres magasságig akár 24 tonnát is 
elbírnak mezőnként. 

Mobil raklapos tárolási megoldás

Bővebb információért lásd: 
www.dexion.hu/Tyre-Mobile

MOVO

 ▪ Könnyen 
hozzáférhető

 ▪ Helyet takarít meg 
 ▪ Nagyobb tároló 

kapacitás
 ▪ Korszerű technológia
 ▪ Változtatható 

vezérlési lehetőségek
 ▪ Kompatibilis a P90-es 

rendszerrel és annak 
tartozékaival

A változtatható vezérlés választható 
módozatai egyszerű használatot 
tesznek lehetővé, és amikor az 
egyes állványközök nyitott állapotban 
vannak, a feltétel nélküli biztonságot a 
legkorszerűbb érzékelők garantálják. 

A MOVO raklapos állványrendszer 
ideális, ha nagy mennyiségű 
abroncsot kell tárolni, mint pl. egy 
gyár vagy kereskedelmi elosztó 
központ esetén, vagy a nyári és téli 
gumiabroncsok cseréjére szakosodott 
műhelyekben.

Időt takarít meg 

Helyet takarít 
meg
Költséget takarít 
meg
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A P90 abroncstároló állvány 
alkalmas gépkocsi- és haszonjármű-
abroncsok tárolására. A polcállványok 
modulrendszerű kialakítása révén 
a tároló raktér teljes mértékben 
kihasználható.

Könnyű készletmozgatás 
abroncsállványokkal

ABRONCS-
ÁLLVÁNYOK

 ▪ Kompakt tárolási mód 
 ▪ Gyors hozzáférés
 ▪ Könnyű 

készletmozgatás
 ▪ Könnyű 

nyomonkövetés
 ▪ Méretezhető

Bővebb információért lásd: 
www.dexion.hu/Tyre-Rack

Az adott járműről származó abroncsok 
vízszintes helyzetben egymásra rakva 
vannak felhelyezve az abroncstartó 
állvány konzolkarjaira. A megoldás 
egyszerű anyagmozgatást, tárolást 
és egy adott járműhöz tartozó összes 
abroncs együttes levételét teszi 
lehetővé. 

Időt takarít meg 

Helyet takarít 
meg
Költséget takarít 
meg
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Ugyan a cél az Ön abroncstárolási megoldásának optimalizálása, de emellett át kell gondolni, hogy milyen eszközökkel 
szeretné azt kiszolgálni. Az ergonomikus munkakörnyezet kialakításához az Ön egyedi igényeihez kell igazítania anyag-
mozgató berendezés iránti igényét és egyben biztosítani azt, hogy az megfeleljen a tárolórendszer adottságainak is. Az 
alábbi berendezések alkalmasak abroncsok mozgatására. 

Anyagmozgató berendezések 

Munkát segítő jármű
A munkát segítő jármű az 
állványpolcokon tárolt tárgyak kézi ki- 
és bemozgatására szolgáló eszköz.

Gyalogkíséretű emelővillás 
targonca
Gyalogkíséretű emelővillás targonca 
raklapok vagy abroncskészletek P90 
abroncs-állványkeretről való emelé-
séhez. 

Ollós emelő
Ollós emelő állványpolcoknál az 
abroncsok kézi ki-/bemozgatásához.

Molnárkocsi
Molnárkocsi bármilyen kis-, illetve 
nagyméretű abroncs mozgatásához. 
Egyszerre 4 abroncs szállítására al-
kalmas.

Emelővillás targoncák  
szűk állványközökhöz  
Ha az abroncsokat raklapokon 
vagy konténerekben tárolják, a 
szűk állványközökhöz kialakított 
emelővillás targoncák biztosítják az 
egyszerű és biztonságos tárolást.

Munkát segítő jármű Ollós emelő Molnárkocsi* Gyalogkíséretű 
emelővillás targonca

Emelővillás/szűk 
állványközhöz alkalmas 
targoncák

HI280  polcos 
állványrendszer
HI280  gördíthető polcos 
állvány
P90 raklapállvány 
rendszer
MOVO gördíthető 
raklapos állvány
P90 abroncstároló 
állvány
* abroncsok padlón való anyagmozgatásához megfelelő 
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Referenciák

Continental dekk, Askim, NO
A norvég Continental vállalat az új, 12 000 m2-es raktárépületében 
több mint 200 000 abroncs tárolásához és mozgatásához keresett 
megoldást. Megoldásként a P90 raklapállványunkat építettük be, 
így az abroncsok konténerben, közvetlenül a gyárakból érkeznek 
és egyből a raklapos állványon kerülnek tárolásra.

Lindströms Bil AB, Skövde, SE
A svéd Lindströms Bil gumiabroncs-szervizzel bővítette 
működését, amelyhez a meglévő autóápoló létesítményükkel 
kommunikáló jó tárolási megoldást keresett. Megoldásként 
a HI280 mobil rendszert telepítettük, amely a hagyományos 
abroncstároló rendszerhez képest kétszer akkora 
tárolókapacitást nyújt. 

Bekö Bil AB, Göteborg, SE
Az új előírások értelmében, minden gépjárművet két szett 
gumiabronccsal kell felszerelni, egy nyári és egy téli szettel. 
Ennek következtében a Bekö Bil vállalat úgy döntött, hogy egy 
új, korszerű gumiabroncs-központba fektet be. A korlátozott 
hely és a dupla mennyiségű abroncs tárolásának igénye miatt 
egyetlen megoldásként mobil tárolási rendszerünk jöhetett 
szóba. Mobil egységekre szerelt, az abroncsok tárolását 
hét szinten biztosító HI280 polcos állványrendszer került 
telepítésre.

Auto Dijksman, Katwijk, NL
Tevékenységének bővítését követően, valamint az értékesített 
termékek körét a Mitsubishi, Mazda és Hyundai termékeivel 
bővítve, az Auto Dijksman beltéri abroncstárolási igénye 
megnövekedett. Az ügyféllel szorosan együttműködve egy 
emelvényes HI280 abroncstároló állványt alakítottunk ki, amely 
alatt szabad tárolási területet képeztünk. Ezzel a megoldással 
a meglévő épület minden padlófelületét kihasználtuk.

Auto Lindvang, Sönderborg, DK
Az Auto Lindvang két autóipari cég összeolvadásából jött léte, 
így a vállalatnak az abroncsok tárolásához további kapacitásra 
és anyagmozgatási megoldásra volt szüksége. Megoldásként 
a HI280 mobil abroncstároló állványunkat telepítettük, az 
abroncsok mozgatásához villás emelőt használva.   

Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre-References 
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Szakértői tanácsadás és szolgáltatások

A Constructor  
állvány-felülvizsgálat előnyei:
•  Szakemberek által végzett teljes 

ellenőrzés
•  Képzett és tapasztalt ellenőrök 
•  Nem szükséges megszakítani a 

munkafolyamatokat
•  Részletes jegyzőkönyv készül az 

állvány felülvizsgálatról 
•  Elkerülhetőek az anyagi és 

személyi veszteségek
•  Az állványok hosszabb 

élettartama
•  A kockázatok gyors felfedezésével 

csökkenthetik a későbbi 
javításokból adódó költségeket

•  A javítási munkálatok gyorsan 
elvégezhetők

•  A felszerelés felmérését független 
szakember végzi.

Tudja biztonságban raktárát
- A károk időbeli felismerése 

Az áruk mindennapos mozgatása 
során tárolási rendszerét ütődések 
és sérülések érhetik. Hosszú 
távon ezek a kisebb sérülések 
megváltoztathatják a polcos 
állványok vagy raklapállványok 
teherbírását. A sérült állvány 
elemek következményeként anyagi 
veszteséggel vagy akár személyi 
sérüléssel is járó balesetek 
fordulhatnak elő. 
A rendszeres állvány-
felülvizsgálatokkal a lényeges károk 
korai felismerésével a balesetek 
gyakorisága és hatása csökkenthető. 
Jól képzett ellenőreink nagy 
tapasztalattal rendelkeznek. Éves 

felülvizsgálattal berendezései 
biztonságban és korszerű 
állapotban tarthatók. Minden állvány-
felülvizsgálatot a javításra szoruló 
elemek cseréjére és beszerelésére 
szóló ajánlat követ. Ha az állványok 
állapota megfelelő, Ön a következő 
állvány-felülvizsgálat időpontjáig 
érvényes hivatalos jóváhagyást kap.

Bővebb információért lásd:  
www.dexion.hu/Szolgaltatasok/allvanyrendszerek_felulvizsgalata
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