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DB POLC ÉS SZEKRÉNYEK HAJÓKBA
Minőség és biztonság a fedélzeten
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Mára a világ tengeri flottájának 70%-át 
Európa ellenőrzi. A tengerészeti iparág 
vezető képviselője Norvégia. Ahogy az 
áruk kereskedelme egyre inkább globális 
szinten zajlik, a zökkenőmentes és 
hatékony logisztika elengedhetetlenné 
válik a modern tengeri szállítás 
számára.     Ahogy a vevők egyre 
nagyobb elvárásokat támasztanak és az 
árufuvarozás is egyre összetettebb lesz, 
szükségessé válik annak a kérdésnek 
a folyamatos újragondolása is, hogy 
hogyan őrizhető meg a termék minősége 
a szállítási lánc végéig.

A norvég hajógyárak hagyományosan négy fő piacot szolgálnak ki termékeikkel: a nyílt tengeri hajókat, a kisebb, 
speciális hajókat, a halászhajókat és a személyszállító kompokat. Az évek során a Constructor tapasztalatra tett 
szert ezen piacok mindegyikén, aminek köszönhetően megismerte azokat a kihívásokat, amelyekkel az iparág 
szembesül. Az itt szerzett tapasztalata volt segítségére abban, hogy e piacok számára egyedi tárolási megoldásokat 
dolgozzon ki.

Bár a tengeri szállítás a világ egyik legrégibb iparága, továbbra is uralja a világgazdaságot. Az emberek többsége 
számára azonban kevésbé ismert ez a komplex iparág, amely átszövi mindennapjainkat az általunk viselt ruháktól 
az asztalunkra kerülő gyümölcsökön át az autóinkban található kormánykerékig. Mindezek a cikkek egy olyan 
iparágnak köszönhetően jutnak el hozzánk, amely azóta létezik, amióta az ember hajózni tud.

HI280 polcos elem a hajózás számára
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A HI280 hajódb polc és szekrényelemek kiváló 
minőségű, előhorganyzott acélból készülnek. A rendszer nagy 
teherbírású az egyes elemek többféle méretben rendelhetők, 
így az ügyfél igényeire szabott egyéni megoldások alakíthatók 
ki. Az állványok egyszerűen és gyorsan összeszerelhetők, 
a fő elemeket horgokkal kell összekapcsolni és egymáshoz 
rögzíteni ahhoz, hogy egy masszív, stabil szerkezetet kapjunk.

Alapelvek

T-alakú oszlopok 50 mm szélességben és 51 mm 
mélységben. Egy kereten belül ugyanaz a profil használható első 
és hátsó oszlopként is. A keretek egyedi szerkezeti kialakítása 
teszi lehetővé a nagy teherbírást kis anyagvastagság mellett. A 
profil visszahajtott pereme 100 mm-enként ponthegesztéssel 
is meg van erősítve.

Minden egyes tárolószint két részből áll, egy 
polcból és egy gerendából. A polc acélprofilból készült 
homorú előlappal és visszahajtott hátsó és oldalsó fülekkel. 
A profilhoz hasonlóan a db polc is ponthegesztéssel vannak 
megerősítve.
A polc előlapjának mindegyik végén mélyedések vannak, 
amelyekkel a polc az oszlop visszahajtott pereméhez 
illeszkedik. Ez a rögzítési mód nagyfokú stabilitást 
eredményez az állvány teljes hosszában.
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A 8 szabványos modul gyorsan és egyszerűen rendelhető.
A szabványos szekrényméret 2100 x 500 x 1050 mm (MaxMéxSz). Igény esetén elérhető 1000 és 1600 mm-es magasságban 
is. A szekrények burkolata acél, az ajtók és a tálcák fehérre vannak festve. A sérülések elkerülése érdekében az ajtók 
zárhatóak, beépített fogantyúval rendelkeznek. Az apró cikkek leesésének megakadályozására a db polc elejére egy 
magasított szegély kerül. A szekrények alkotóelemeik – a db polc, db polcosztó és db fiók – számában térnek el egymástól.
A normál rendszer bármilyen egyedi igénynek megfelelően testre szabható. Rendelhető például 1800 mm magas szekrény 
1600 mm magas ajtóval.

Ezen kívül tárolóeszközök és tálcák széles választékát kínáljuk az apró cikkek számára kialakított dobozoktól 
egészen a hatalmas Euro-konténerekig. A HI280 polcos rendszerhez használható elemek széles választékának 
leírása külön mellékletben található.

8 szabványos hajószekrénymodul

A rendszer előnyei:
  Stabil, merev szerkezet
  Változatos rendszer
  Előhorganyzott elemek
  Kiegészítők széles  

 választéka

  A rendszer a hajótesthez 
rögzíthető (hegesztés nélkül)

  Gyorsan telepíthető
  A NATO és a Lloyd által elfogadott 
minőség mind biztonságosságát, 
mind stabilitását tekintve.

  Méretre szabott hajódb polc
  Szabványos szekrénymodulok
  Nagy teherbírás
  Szabványos megoldások egyedi  

 felhasználáshoz 
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HI 280 9 - 500
10  db polc
 2  db polcosztó 300 mm
15  db polcosztó 250 mm
12  db fiók 156x99 mm
 3  db fiók 313x99 mm

HI 280 10 - 500
11  db polc
 4  db polcosztó 300 mm
12  db polcosztó 200 mm
12  db fiók 156x99 mm
 6  db fiók 313x99 mm

HI 280 11 - 500
11  db polc
4  db polcosztó 300 mm
6  db polcosztó 250 mm
24  db fiók 156x99 mm
6  db fiók 313x99 mm

HI 280 12 - 500
13  db polc
2  db polcosztó 250 mm
6  db polcosztó 200 mm
30  db fiók 156x99 mm
12  db fiók 313x99 mm

HI 280 2 - 500
7  db polc

HI 280 6 - 500
11  db polc
30  db polcosztó 200 mm

HI 280 7 - 500
10  db polc
 4  db polcosztó 300 mm
11  db polcosztó 200 mm
12  db fiók 156x99 mm

HI 280 8 - 500
9  db polc
2  db polcosztó 400 mm
9  db polcosztó 250 mm
18  db fiók 156x99 mm
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Különleges hajópolcos megoldások
Kiegészí tők széles választéka 
kifejezetten a kisebb rakományok 
biztonságos tárolásához tervezve annak 
megelőzésére, hogy azok viharos tengeri 
viszonyok között leessenek.

Minden polc rendszerint a polc 
elejére szerelt fém pánttal van ellátva. 
Az oszlop karimái és a biztonsági 
kampók az oszloprendszeren kerültek 
elhelyezésre. A db polcosztó a 
rekeszekre osztásra szolgálnak.
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Egyedi megoldások
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Műanyag dobozok és ládák - Ideálisak kisebb 
cikkek tárolására, számos méretben elérhetők.

Teljes magasságú db polcosztó - A tárolt cikkek 
elkülönítésére és polcrekeszek kialakítására 
szolgál. A felső és alsó polc között 4 csappal 
biztosítva.

Polcdb fiók és fiókos blokkok - Kisméretű 
alkatrészek tárolására alkalmasak. Közvetlenül 
a HI280 polcra helyezett vagy keretben vezetett 
polcdb fiók.

Magasított polcszegély - A polc elejénél és/
vagy hátuljánál használható, az árucikkek 
leesésének megakadályozására.

Eszközpanel - ideális kisebb cikkek tárolására; 
különféle méretben rendelhető.

Acél beilleszthető panel - A közepes fesztávú 
gerendáknál a beilleszthető panelt teljes 
hosszában használják, erős acél tárolási szintet 
hozva így létre.

Ajtófékek - erős hullámzásnál a zúzódással 
járó sérülések elkerülésére.

Rátűzhető polcosztó - A polc kisebb rekeszekre 
való felosztására használható. Független a polc 
magasságától. 90 és 140 mm-es magasságban 
elérhető.

A rendszer a különféle kiegészítőkkel a tárolt áruhoz vagy a különböző méretű tárolótérhez igazítható. Mindig van az Ön 
számára megfelelő megoldásunk. Íme, néhány példa.

Kiegészítők a HI280 polcrendszerhez

Címketartó - Az oszlopra helyezve pontos és 
gyors azonosítást tesz lehetővé.
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