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SISTEM DE RAFTURI HI280
Disponibil conform cu necesităţile dumneavoastră
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“De la un simplu modul de rafturi până la o soluţie
multietajată, HI280 este sistemul ideal.”
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Creşteţi eficienţa în depozit gândind în cutie - Thinking inside the box
Prin cutie ne referim mai exact la hala dumneavoastră. Împreună vom gândi efici-
entizarea depozitării în acest spaţiu. Soluţiile noastre de depozitare au în comun 
robusteţea şi ajustabilitatea, ceea ce ne permite să oferim afacerii dumneavoastră 
soluţii eficiente, potrivite pentru necesităţile dumneavoastră. Vom găsi cu siguranţă 
o soluţie eficientă care să fie conformă cu nevoile dumneavoastră curente dar şi 
uşor de ajustat pentru cele viitoare.
Optimizarea depozitului
Contactaţi-ne şi vom începe să gândim "în cutie" pentru a dezvolta soluţii de de-
pozitare customizate şi variabile. Adjustabilitate, atât pentru nevoile curente cât şi 
pentru cele viitoare.

office@dexion.ro
www.dexion.ro

www.bruynzeel.ro
+40 372 683 400

Când se caută o soluţie de depozitare pentru componente mici, fiecare are 
necesităţi specifice. Indiferent care este problema dumneavoastră, sistemul de
rafturi HI280 vă poate oferi o soluţie potrivită.

Când nevoile dumneavoastră se schimbă, sistemul de rafturi HI280 se poate 
schimba odată cu ele. Este chiar atât de ajustabil.

Sistemul de rafturi HI280 este simplu de instalat. Este durabil în utilizare, este 
uşor de ajustat si apoi de reajustat.

O metodă patentată de construcţie a făcut ca acest lucru să fie posibil. HI280 
este o soluţie realizată din oţel pregalvanizat de înaltă calitate, cu un design 
bazat pe un minim de componente de bază, fără şuruburi şi piuliţe în cazul 
instalaţiilor cu un singur nivel. Elementele de cadru standardizate garantează o 
asamblare uşoară.
Componentele adiţionale, cum ar fi cele din cadrul gamei largi de accesorii dis-
ponibile, pot fi montate mai apoi prin împingere sau agăţare.

Cele de mai sus fac ca sistemul de rafturi HI280 să fie extrem de robust şi 
incredibil de adaptabil. Varietatea de aplicaţii este aproape nelimitată - de la 
mici sisteme tradiţionale de rafturi până la instalaţii de depozitare multietajate 
automate.

Întotdeauna o soluţie pentru nevoile dumneavoastră
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Indiferent dacă doriţi un sistem de rafturi cu un singur nivel sau o instalaţie de depozitare
multietajată - vom găsi cea mai bună soluţie pentru nevoile dumneavoastră. Alegeţi 
dintre componentele standard şi creaţi fie un sistem de rafturi simplu sau o combinaţie 
care să folosească gama variată de accesorii HI280, transformând sistemul într-unul 
multifuncţional. Cu înălţimi de până la 12 m, lăţimi de până la 2.5 m şi adâncimi de până 
la 1 m, sistemul de rafturi se poate configura cu precizie depozitului dumneavoastră. 
Analizăm spaţiul disponibil din punct de vedere al înălţimii, lăţimii şi adâncimii şi creem o 
soluţie customizată care să răspundă nevoilor dumneavoastră specifice - îmbunătăţind 
atât depozitarea cât şi procedurile operaţionale pentru compania dumneavoastră.

Rapid şi simplu de asamblat
Asamblarea sistemului de rafturi 
HI280 este simplă şi directă. Cadrul de 
susţinere standard este uşor de asam-
blat; toate celelate componente şi ac-
cesorii pot fi adăugate sistemului mai 
apoi, cu uşurinţă.

Stabilitate maximă
Acest sistem de rafturi are o 
construcţie extrem de robustă şi un 
nivel ridicat al finisării. Aşadar se pot 
obţine valori ridicate a rafturilor din 
punct de vedere al înălţimii, adâncimii
şi capacităţii lor de încărcare. Se pot 
realiza chiar şi rafturi cu deschidere 
medie folosind sistemul HI280.

Utilizare optimă a spaţiului
Indiferent de tipul de bunuri, spaţiul 
disponibil sau aşezare, rafturile HI280
se pot adapta perfect mediului. Cu 
ajutorul cadrelor potrivite, sistemul 
se poate asambla sub forma unei 
instalaţii cu cinci etaje, până la o 
înălţime de 12 metri.

Rafturi standard Rafturi mobile



05

Finisare de înaltă calitate
Pentru a le garanta durabilitatea, toate
componentele sistemului de rafturi 
HI280 sunt protejate permanent îm-
potriva daunelor datorate mediului.
Toate suprafeţele interioare şi exte-
rioare sunt pregalvanizate, protejând 
sistemul de rugină. Chiar şi atunci 
când este zgâriat, oţelul nu va fi afec-
tat de rugină, ci îşi va păstra suprafaţa 
lucitoare. Suprafaţa îmbunătăţeşte şi 
reflexia luminii, reducând nevoia unui 
sistem de iluminare costisitor.

Pregătit pentru viitor
Nevoile dumneavoastră de depozitare
pot creşte şi se pot schimba profund, 
Şi adeseori chiar aşa se întâmplă.
Sistemul de rafturi HI280 se poate 
ajusta acestei situaţii, cu uşurinţă.
Mulţumită construcţiei modulare şi 
extrem de robuste, demontarea şi 
reconstrucţia sunt la fel de simple.

Gamă largă de aplicaţii
Puteţi combina aproape orice 
componentă standard cu orice ac-
cesoriu, de la rafturi extensibile şi ser-
tare până la sisteme speciale cum ar 
fi soluţiile mobile. Sistemul de rafturi 
HI280 oferă ajustabilitate fără limite.

Soluţie de depozitare eficientă şi organizată clar

Acces rapid la bunurile depozitate

Gamă largă de accesorii

Capacitate de încărcare ridicată

Adaptabil situaţiei fizice şi bunurilor depozitate

Simplu de instalat şi manipulat

Economisiţi spaţiu şi timp, reducând costurile

Posibilitate de dezvoltare în viitor - investiţie durabilă în 
timp

Dezvoltare, planificare, producţie şi mentenanţă - toate 
de la o singură sursă

Dublu etajat Multi etajat Culoar îngust High rise
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Coloană HI280

Acoperire metalică cadru

Falţ pentru piese mărunte

Plintă pentru bază

Separator de poliţă (parţial)

Separator de poliţă (integral)

Bloc de sertare

Uşă

Punte pentru poliţă

Baza sistemului modular HI280 este 
formată din coloane şi poliţe real-
izate din oţel pregalvanizat de înaltă 
calitate. Acestea pot fi asamblate în 
numeroase moduri. Prin folosirea de 
componente dintr-o gamă largă de 
opţiuni şi accesorii precum şi cutii 
de plastic, sistemul oferă o soluţie 
completă pentru orice zonă de de-
pozitare a componentelor mici sau de 
manipulare.

Sistemul de rafturi HI280 poate avea o
înălţime maximă de 12 metri, lăţimi de
2,5 m şi adâncimi de până la 1 m, ceea 
ce îl face extrem de ajustabil şi potrivit 
pentru pentru nevoile dumneavoastră
de depozitare - prezente sau viitoare.

Rafturi standard

Pentru mai multe informaţii:
http://www.dexion.ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/Hi280---Standard/
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Poliţă

Plasă metalică

Placă legătură

BEnEFiCiiLE RAFTURiLOR
STAnDARD

 ▪ Depozitare cantităţi mari

 ▪ Depozitare încărcări ridicate

 ▪ Spaţiu pentru depozitare eficientă

 ▪ Optimizare a utilizării spaţiului

 ▪ Simplu de ajustat pentru nevoile în 
schimbare.
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Folosind HI280 ca o instalaţie 
multietajată se poate crea o zonă 
extinsă de manipulare în depozitul 
dumneavoastră. Sistemul de rafturi 
multietajate HI280 cu o podea de tip 
mezanin interpusă este o construcţie 
construită pe două sau mai multe 
nivele. Sistemul de rafturi funcţionează 
ca suport pentru podeaua de tip meza-
nin şi coloanele sunt elemente extrem 
de rezistente, proiectate să susţină 
încărcările nivelelor superioare. Siste-
mele antiincendiu şi de iluminare pot 
fi incorporate cu uşurinţă în structură.

Sistem multietajat

01

02 03

BEnEF iCii LE SiSTEMULUi
MULT iETAJAT

 ▪ Foloseşte puţin spaţiu

 ▪ Creşte capacitatea de depozitare

 ▪ Reduce costurile

 ▪ Creşte viteza de manipulare

 ▪ Economiseşte timp prin scurtare 
distanţelor dintre operaţiuni.

Pentru mai multe informaţii:
http://www.dexion.ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/Hi280---Multietajat/
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Rafturile cu deschidere medie sunt 
folosite adeseori pentru a crea locaţii 
multiple de manipulare şi sunt potrivite 
pentru produsele mai mari sau mai 
grele. Sistemul permite depozitarea şi 
manipularea de pe ambele părţi

Deschidere medie

01

02 03

BEnEFiCiiLE RAFTULUi CU
DESCHiDERE MEDiE

 ▪ Permite depozitarea eficientă a 
bunurilor masive sau incomode

 ▪ Manipulare uşoară de pe ambele 
părţi 

 ▪ Flexibilitate datorită compatibilităţii 
şi integrării uşoare cu rafturile cu 
deschidere redusă.

Pentru mai multe informaţii:
http://www.dexion.ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/
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Rafturile cu culoar îngust se întâlnesc
în depozitele cu funcţionare non-stop 
şi care folosesc stivuitoare speciale 
sau macarale automatizate.

O instalaţie de depozitare cu culoar 
îngust oferă o optimizare unică a 
spaţiului de depozitare.

Culoar îngust

BEnEFiCii LE SiSTEMULUi CU
CULOAR ÎnGUST

 ▪ Economiseşte spaţiul

 ▪  Reduce costurile

 ▪ Îmbunătăţeşte procedurile de 
manipulare

 ▪ Îmbunătăţeşte viteza de manipulare

02

01

03

Pentru mai multe informaţii:
http://www.dexion.ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/
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Când lipsa de spaţiu este o problemă, 
sistemul de rafturi HI280 poate fi instalat 
pe unităţi mobile, oferind soluţia optimă 
de depozitare compactă. Rafturile mo-
bile sunt folosite atât pentru depozita-
rea componentelor mici cât şi pentru 
arhivare, În plus, acest sistem de rafturi 
oferă depozitare în siguranţă deoarece 
unităţile mobile pot fi blocate şi accesul 
să fie permis doar pe baza unui cod 
electronic.

Sisteme mobile

BEnEF iCii LE SiSTEMULUi MOBiL

 ▪ Economiseşte spaţiul

 ▪ Reduce costurile

 ▪ Dublează capacitatea halei

 ▪ Securizează depozitarea

 ▪ Acces facil la produse individuale

03

Pentru mai multe informaţii:
http://www.dexion.ro/Produse/Depozitare-produse-de-dimensiuni-reduse/HI280-Compactus-pentru-incarcari-mari/

01

02
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Numeroase accesorii vă permit adaptarea individuală în funcţie de produsele 
depozitate sau de diferitele spaţii existente. Întotdeauna există o soluţie pentru 
dumneavoastră. Mai jos găsiţi doar câteva exemple.

Accesorii pentru HI280 
– Descoperiţi oportunităţile

Tăvi de plastic şi cutii
Ideale pentru depozitarea obiectelor 
mici, disponibile în numeroase dimen-
siuni.

Separator de poliţă integral
Folosit pentru a separa bunurile de-
pozitate şi a crea locaţii pe poliţă.
Fixat cu 4 picioare între poliţa de sus 
şi cea de jos, 

Sertare pentru poliţă 
Pentru depozitarea componentelor 
mici. Sertare pentru poliţă dispuse 
direct pe poliţele HI280 sau ghidate 
cu ajutorul unui cadru.

Falţ frontal 
Fixat pe partea din faţă sau din spate 
a poliţei pentru a împiedica căderea
de pe raft a bunurilor. Falţurile pot fi 
suprapuse.

Tăvi şi sertare extensibile 
Potrivite pentru depozitarea bunurilor 
mici. Susţinute de ghidaje extensibile. 
Sertarele pot fi subdivizate din spate 
în faţă.

Separator de poliţă parţial 
Folosit pentru a sub-divide poliţa în 
compartimente mai mici. Independent  
de pasul poliţei. Se fixează de poliţa 
de dedesubt. Disponibil cu înălţimi de 
90mm şi 140mm.
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Plintă de bază
Montată în partea frontală, sub prima 
poliţă a unei plinte, împiedică obi-
ectele să cadă sub raft.

Separator de modul
Folosit pentru a separa bunuri lungi 
depozitate vertical. Permite un acces 
rapid şi direct.

Şină tubulară 
Folosită ca suport pentru haine sau 
folosită în perechi pentru a susţine an-
velope etc. Obiectele pot fi agăţate de 
şină folosind cârlige.

Suport pentru anvelope
Permite poziţionarea anvelopei pe 
o suprafaţă mai mare pentru a evita 
apăsarea neuniformă şi aplatizarea.

Poliţă de PAL
Poliţă de PAL pentru rafturi cu des-
chidere medie cu suporţi transversali 
inferiori.

Suport în U
Un suport de sârmă în formă de ’U’ 
pentru subdividerea modulelor de raft 
mediu în compartimente potrivite.
Poate fi folosit şi pentru realizarea 
unui raft combinat.

Suport pentru marcaje
Fixate prin clame de coloană, aceste 
marcaje oferă o identificare corectă şi 
rapidă.

Panou de oţel pentru poliţă
Pentru grinzile cu deschidere medie, 
panoul de oţel este folosit pentru a 
crea un nivel de depozitare rezistent.

Uşi cu lacăt 
Uşi cu lacăt integrale sau parţiale.
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Referinţe

Rafturi multietajate 
Un sistem pe două nivele cu 17.000 rafturi a fost instalat la noul 
centru de distribuţie ultramodern din Waldlaubersheim,pentru 
Staples, cel mai mare furnizor mondial de echipamente pen-
tru birou. Aici în patru săli cu suprafaţă totală de 45.000 m², 
14.000 de obiecte sunt preluate şi trimise în fiecare zi. Ca-
pacitatea maximă este de 60.000 obiecte.

Culoar îngust
Volkswagen Parts Logistics din Nykvarn este noua 
hală centrală din Scandinavia, care deserveşte toate           
modelele de autoturisme ale grupului Volkswagen. Hala 
este organizată în jurul diferitelor departamente, fiecare 
echipat cu propriul sistem de depozitare. Fiecare zonă 
de depozitare foloseşte pe lângă rafturi pentru paleţi şi 
sisteme cantilever, rafturi cu culoar îngust bazate pe siste-
mul HI280. Astfel se realizează o combinaţie eficientă.

Deschidere medie
Rexel este liderul pieţei mondiale în distribuţia de mate-
riale electrice şi echipamente tehnice. Aproape 70.000 
articole sunt depozitate în rafturile cu deschidere medie.
În timp ce vechea hală de depozitare putea procesa 
6.000 linii pe zi, noua fabrică produce cantităţi de până 
la 12.000.

Rafturi pentru anvelope
Datorită reglementărilor din anumite ţări, maşinile trebuie 
să aibă două seturi de anvelope, un set pentru vară şi 
altul pentru iarnă. Această situaţie a determinat compania 
Bekö Bil din Gothenburg Suedia să investească într-un 
nou atelier modern pentru servisarea anvelopelor.
Au fost instalate rafturi mobile HI280 cu 7 niveluri pentru
anvelope şi s-au folosit vehicule speciale.

http://www.dexion.ro/_Biblioteca-Referinte/Germania/Staples-Germania/

http://www.dexion.ro/_Biblioteca-Referinte/Suedia/Electrolux-Distriparts-
AB-Suedia/

http://www.dexion.ro/_Biblioteca-Referinte/Germania/Rexel-Germania/

http://www.dexion.ro/_Biblioteca-Referinte/Suedia/Volkswagen-Suedia/

http://www.dexion.ro/_Biblioteca-Referinte/Suedia/BEKO-Bil-Suedia/

Rafturi mobile
Un sistem format din rafturi HI280 montat pe baze mobile 
Compactus asigură o soluţie flexibilă pentru a economisi 
spaţiul limitat de la Electrolux Distriparts AB. Spaţiul de
depozitare de 35.000 m² conţine aprox 125.000 articole.
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Păstraţi depozitul în siguranţă
– Prin descoperirea din timp a daunelor

Operaţiunile zilnice de mişcare a 
bunurilor, montare şi remontare a 
rafturilor pot genera stricăciuni siste-
mului de depozitare. Pe termen lung 
acestea pot altera capacitatea rafturi-
lor, ceea ce poate duce la incidente în-
tr-o hală, ducând la posibilitatea unor 
daune, atât materiale cât şi umane.

Inspecţiile regulate vor minimiza 
frecvenţa şi efectul acestor incidente 
prin identificarea daunelor majore 
înca din fazele incipiente.

Beneficiile unei inspecţii a
rafturilor Dexion:
 ▪ Inspecţie profesionistă 
completă

 ▪ Inspectori experimentaţi
 ▪ Nu are loc o întrerupere a 
operaţiunilor

 ▪ Raport detaliat de inspecţie
 ▪ Prevenirea daunelor asupra 
oamenilor sau bunurilor

 ▪ Extinderea duratei de viaţă a 
sistemului de depozitare

 ▪ Descoperirea rapidă a 
riscurilor minimizează costurile 
reparaţiilor viitoare

 ▪ Reparaţiile se pot efectua rapidInspectorii Dexion au o experienţă 
vastă în domeniu. Ei asigură inspecţii 
anuale pentru a menţine instalaţiile 
sigure şi actualizate. 
Fiecare inspecţie este urmată de o 
ofertă de piese de schimb, inclusiv el-
emente de fixare. Odată ce instalaţia 
este avizată, primiţi un document ofi-
cial de conformitate, valabil până la 
data următoarei inspecţii.

Serviciile noastre:

inspecţie vizuală precisă
O inspecţie se execută fără nici o în-
trerupere a procesului dumneavoastră 
de lucru. Inspectorul rafturilor 
examinează structura de rafturi, ca-
pacitatea de încărcare şi orice el-
emente de siguranţă care nu sunt 
prezente.

Document de raport al inspecţiei
După inspecţie veţi primi un raport 
oficial, semnat, al inspecţiei, cu 
recomandări privind mentenanţa sau 
inspecţiile viitoare. Dacă sistemul 
dumneavoastră de rafturi este con-
form cu toate reglementările, veţi primi 
un certificat de inspecţie oficial.

Oferta de mentenanţă
Dacă sunt probleme de mentenanţă 
sau motive de neconformitate cu   

regulile de siguranţă, veţi primi o 
ofertă non-obligatorie pentru rectifi-
carea daunelor, alături de suportul 
nostru competent până veţi reuşi sa 
readuceţi sistemul dumneavoastră de
depozitare la nivel de conformitate cu
standardele de siguranţă.

Plan de inspecţii pe termen lung
Alături de dumneavoastră vom dezvol-
ta un plan de reducere a daunelor care 
să menţină sistemul dumneavoastră 
de depozitare la capacitate optimă.
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