МОДУЛНА САМОНОСЕЩА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА
ЗА СКЛАДОВЕ ЗА ДЪЛГОМЕРЕН МАТЕРИАЛ

МОДУЛНА САМОНОСЕЩА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА
ЗА СКЛАДОВЕ ЗА ДЪЛГОМЕРЕН МАТЕРИАЛ
UNICANT е конзолната стелажна система на METALSISTEM, която предлага оптимални складови решения, както по
отношение на натоварването така и по отношение на складираните количества.
Конзолната стелажна система UNICANT е изцяло самоносеща се и не изисква захващане към стена или към тавана.
Многобройните възможности за конфигуриране на UNICANT позволяват да се предлагат адекватни рационални решения
за складиране на дървесни плоскости, листове ламарина, метални и PVC профили, готови продукти или суровини с
разнообразни размери.
Ефективното индустриално производство на METALSISTEM, позволява оптимално използване на суровините в
автоматизираните поточни линии за производство на UNICANT, като по този
начин клиентите на METALSISTEM получават конкурентен продукт като цена и
като качество, с високо ниво на сигурност и здравина.

Свързването между колоната UNICANT и конзолите се осъществява с високоустойчиви болтове – клас 12.9 по DIN 912.
Тази опция улеснява бързината на сглобяване.
Конзолната система UNICANT се произвежда в стандартен цвят червен RAL 3000, за основните конструктивни елементи и
жълт RAL 1004 за конзолите, като се осигурява оптимална видимост на съоръжението.
Укрепващите връзки са от затворени тръбни профили, горещо поцинковани по метода СЕНДЦИМИР.
Конзолите UNICANT могат да се комплектоват с многобройни
аксесоари като: ограничители, поставки за тръби, ограничители
за метални пана и т.н., които пригаждат стелажния
рафт към изискванията на складираните стоки.

Връзката между конзолата и колоната
се осъществява само с два високоустойчиви болтове – клас 12.9
съгласно DIN 912.
Дизайнът на тази връзка е резултат от
задълбочени конструктивни анализи и
щателни изследвания, довели до
лесна сглобка, с високи
експлоатационни характеристики.

СТАНДАРТНА КОНЗОЛА

В комбинация с многобройните
аксесоари за конзолите, системата
UNICANT осигурява лесен и бърз
монтаж.

СВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ КОНЗОЛА
И КОЛОНА UNICANT

КОНЗОЛА СЪС ЗАОБЛЕН
НАКРАЙНИК

Всички конструктивни елементи UNICANT са произведени от двойно Т-профил в
границите от IPE 180 до IPE 300.
Обширната гама от профили предоставя на клиентите богато разнообразие за
натоварванe от 355daN до 2000daN, за конзолите и до 35000daN за колоните.
Конзолите UNICANT могат да бъдат комплектовани с метални панели чрез
които се постига обширна складова площ без препятствия, подходяща за
складиране както на пакети, така и на палети с разнообразни размери.
Металните плотове се предлагат в следните разновидности – с вдлъбнатини,
гладки или с отвори. Ограничителните планки се поставят за по-голяма
сигурност и здравина.
Върху базовото ниво също могат да се поставят ограничители или планки за
метални плотове.

КОНЗОЛА С ОГРАНИЧИТЕЛ

Укрепващите връзки между колоните UNICANT са произведени от поцинкована
стомана чрез прилагане на авангардни технологични разработки от
METALSISTEM. Прилагането високопроизводителни технологии при
производството на елементите UNICANT води до съществени предимства в
качеството и ефективност на разходите.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА
УКРЕПВАЩИ ВРЪЗКИ

КОНЗОЛА С ПОСТАВКИ ЗА
ТРЪБИ

КОНЗОЛА С ОГРАНИЧИТЕЛ
ЗА МЕТАЛНИ ПАНА

