Metalsistem
Super 6 мецанин
Това е най-ефективният метод за увеличаване на
капацитета за складиране.
Системата Super 6 мецанин представлява съвкупност от модулни структури, взаимосвързани
компоненти, които могат да бъдат адаптирани към
най-взискателните изисквания. Всички конструктивни елементи са произведени от високоякостна
стомана, сертифицирана по европейските нормативи - 3.1В (EN1O2O4).
Патентованата колона е ключовият елемент на
системата Super 6 мецанин. Тя е поцинкована
чрез процеса Sendzimir, което гарантира дълготрайност във времето.
Профилът е затворено квадратно сечение без
перфорация или прорязани отвори, предоставящ
възможност за свързване в осем точки, едновременно от четири страни. Това позволява създаването на структури тип мецанин в неограничени
форми и конфигурации. По този начин се предоставя възможност на нашите клиенти за увеличаване на капацитета на склада.
Дизайнът на различните компоненти е резултат на
строги технически изпитвания и задълбочени знания, на натрупан през годините опит в областта на
обработката на метални профили.

За компанията
METALSISTEM е основана през 1968 г. с цел проектиране и производство на
машини за студено профилиране на метали. Техническите знания и придобит
опит в тази дейност довеждат до естествен преход към производство на
структури от поцинкована стомана.
Придобитите многобройни патенти за изобретения и успешните резултати са
причина компанията да се концентрира върху този вид производство.
Днес дейността на METALSISTEM, представляваща компания с дъщерни
дружества, покриващи цялата верига от продукция, дистрибуция и маркетинг
на широка гама от продукти, е насочена към създаване на безопасни и функционални системи за складово оборудване.
Стратегията на компанията е предлагане на продукти от най-високо качество,
с високо конкурентни цени, много бърза доставка и първокачествен сервиз.
Фабриката на METALSISTEM заема площ от около 230000 m2, от които
125000 m2 се използват за производствени цели.
Оперативната мрежа от повече от 56 дъщерни дружества в целия свят обхваща стратегически сектори на METALSISTEM груп.
Доставката и монтажът дори на големи проекти могат да бъдат извършени
много бързо. Това е възможно благодарение на високата производителност,
в съчетание с широка мрежа от дистрибутори в световен мащаб, изключителна бързина на асемблиране и монтаж.
Многобройните стелажни серии са създадени и проектирани изцяло в "Отдела за изследвания и развитие” на METALSISTEM. Това се отнася и за производствените линии за профилиране и автоматизираните съоръжения за производство, които предоставят на METALSISTEM възможността за постигане
на едно от най-високите нива на производителност в света днес.
Лекотата, здравината и модулността, в съчетание с възможността за лесно
интегриране и разширяване на вече изградени структури, са някои от успешните характеристики на промишлените системи за складиране предлагани от
METALSISTEM.
Безопасността и качеството на крайния продукт винаги са били първостепенна задача на METALSISTEM.
METALSISTEM е сертифицирана и по ISO 9001, което допълва най-високите
оценки, предоставени от различни европейски сертифициращи органи, като
например немския TÜV Product Service, една от най-строгите комисии на ЕС в
областта на сертифицирането на качеството и безопасността, от Австрийската Ö-Norm и от Acai / CISI (италианския серфициращ орган, членуващ във
FEM – Европейска федерация на обработващите фирми),
Ние много държим на високото доверие, което ни се предоставя от нашите
клиенти и чувстваме, че това е доказателство за качеството и надеждността
на нашите продукти.

Съставни елементи
Структурните компоненти периодично са подложени на оразмерителни и
якостни тестове от вътрешни контролни лаборатории, както и редовно
са изследвани за оценка за безопасност и качество от независими сертификационни органи.
Системата на METALSISTEM за мецанини гарантира, че максималното
провисване на гредата не надвишава 1/300 от нейната дължина.
Универсалността на структурите
METALSISTEM са подходящи за
твърде широк спектър от приложения, за да бъдат напълно илюстрирани в настоящия каталог.
METALSISTEM може да разреши
всички случаи, при които са поставени специфични изисквания за стабилност, геометрична приспособимост и изисквания за обезопасяване.
Подовата настилка се създава чрез
монтаж на патентовани от
METALSISTEM модулни панели и
стоманени подови греди, които заедно с крепежни елементи създават
солидна връзка с останалите конструктивни елементи, позволяващи
хоризонталните сили, да бъдат
трансферирани към земята.
Подовите панели за настилката на
METALSISTEM са достъпни в три
различни варианта: гладка
ламарина, с вдлъбнат релеф и
перфорирани. Други материали за
подови настилки, а именно дървени
плоскости, скари и други подобни
могат да се прилагат към тези
структури. Super 6 мецанин
предоставя и парапети, стълби и
плъзгащи предпазни врати, в
съответствие с текущата
безопасност и стандартни изисквания.

Колоните Super 6 разполагат
с осем пункта за окачване на
четирите страни, позволяващи
диняването с други елементи
в четирите посоки.

Колоните, съединени със специално
перфорирани планки, позволяват на
съставните колони да понасят съевисоки конструктивни натоварвания.

Серията Super 6 е предвидена с широк набор
от аксесоари за захващане, позволяващи изпълнението на всички изисквания.
На снимката – автоматизиран склад за дрехи.

Конзолните системи и рафтовите
елементи позволяват на
конструкцията тип мецанин да
увеличи капацитета на складиране,
като това е валидно за всички
логистични и складови дейности.

Решението, предоставяно от Super 6, не е само
една допълнителна складова площ, но една
добавена модулна конструкция, подлежаща на
пригаждане към вашите специфични изисквания.

