Padangų sandėlis
RL6000
Vieta
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Padidinkite savo
sandėlio talpumą!
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Padangų sandėlis RL 6000
Nuo vagystės apsauganti velkė

Stabili padangų
atrama neleidžia
joms nuvirsti

Nišų dėka: abi išilginės
sienos panaudojamos per
visą ilgį.

Panaudojimas:
• Sandėlis žieminėms / vasarinėms padangoms
– sezoninė prekyba
• Padangos sustatomos
• Buvimo vietą visuomet galima keisti – tuščiame
konteineryje galima judėti autokrautuvu.

Lentynos:
• Iš cinkuoto plieno
• Paprastas montavimas be įrankių, įkišamos sistemos dėka
• Aukštis perstatomas 100 mm rastrais
• Lentynos keliamoji galia 80 kg/ tiesiniam metrui,
galima sandėliuoti su diskais
• Bendras lentynų ilgis 36 m, maždaug 180 vienetų
185-ųjų padangų.
• Lentynų aukštis kiekviename lygmenyje: 620 mm
• Priekinėje pusėje galimi užrašai

Kokybė:
• Aukščiausio lygio technologija specialiojo
konstrukcinių dalių sujungimo dėka
• Nepažeidžiamas apsauginis cinko sluoksnis

Kokybės
vadyba
Qualitäts-

management

Aplinkosaugos
vadyba

info@RaumAusStahl.de
www.RaumAusStahl.de

Darbų saugos
Arbeitsschutzmanagement
vadyba

Informacija apie gaminį:
• Korpusas iš cinkuoto plieno, nudažytas pagal
pageidavimą
• Dideles apkrovas atlaikančios OSB medinės grindys
• Privažiavimo rampa patogiam priėjimui
• Vandens kondensato sulaikymo sluoksnis viduje
apsaugo sandėlio atsargas nuo vandens lašų
• Velkė, apsauganti nuo įsilaužimo
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis išorinis / vidinis
Gylis išorinis / vidinis
Aukštis išorinis / vidinis
Durų plotis
Grynas svoris

     2300 / 2180 mm
     6100 / 5980 mm
     2400 / 2280 mm
     950 mm
     1100 kg

Prekė		
Užsakymo Nr.
Padangų sandėlis
      LT-RL6000
Lentynos 3 plokštumų, 6 m ilgio       LT-RS-3-6-500
Lentynos 3 plokštumų, 12 m ilgio       LT-RS-3-12-500
Užsklendimas – apsauga  nuo vagių    LT-DSV-1-W
Privažiavimo rampa
      LT-AFR
Nudažytas iš išorinės pusės
      LT-AL
Apsauga nuo vandens kondensato      LT-AKW
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3 x 6 m lentynos kiekvienoje
pusėje = 360 m vieta Jūsų
padangoms.

