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Automotive Spare Parts

Opslagoplossingen voor autodealers & leveranciers van
reserveonderdelen.
De uitdagingen waar autodealers en leveranciers van reserve-onderdelen voor staan, vragen om opslagoplossingen die snelheid,
flexibiliteit en veiligheid garanderen voor de opslag van auto onderdelen. Sommige van de problemen waar onze klanten voor
staan zijn::
Bulk goederen nemen veel opslagruimte in, maar moeten wel worden opgeslagen
Een groot aantal productielijnen voor huidige en oudere modellen zorgen voor een grote variatie aan voorraad artikelen
Handmatige orderpick activiteiten vereisen een goede toegankelijkheid tot snellopende en minder snellopende onderdelen
De mogelijkheid om regelmatig inkomende onderdelen op te slaan zonder dat de beschikbare opslagruimte aanzienlijk
vermindert Controle houden over de voorraden zodat de verouderde voorraad minimaal is
Voorraad moet voorzichtig worden opgeslagen om beschadigingen te voorkomen en de voorraad verkoopbaar blijft
De beschikbare ruimte is maar zelden voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen

HI280 Legbordstelling oplossingen voor
reserve-onderdelen

Onze legbordstelling serie kan op maat worden gemaakt om
tegemoet te komen aan de meest uitzonderlijke eisen voor de
opslag van auto-onderdelen. Door onze uitgebreide ervaring
in de Automotive sector, hebben we speciale accessoires
ontworpen die elke opslag uitdaging aan kunnen.
Als de beschikbare ruimte beperkt is, kan etagebouw de
oplossing zijn om de opslagcapaciteit te vergroten en een
uitgebreid scala aan voorraadgoederen intern op te slaan.
Langgoed stellingen kunnen worden gebruikt voor de opslag
van langwerpige goederen of voor bulkgoederen.
De HI280 legbordstellingen bieden een robuuste oplossing
met de toegevoegde mogelijkheid om verrijdbare opslag te
creëren daar waar het beschikbare vloeroppervlak beperkt is.

De opslag van accu’s en vloeibare stoffen vraagt om
speciaal ontworpen lekbakken om verzekerd te zijn van
een veilige opslagomgeving. Met ons grote aanbod van
HI280 accessoires kunnen oplossingen op maat worden
gemaakt voor de opslag van auto-onderdelen.

Speciaal ontworpen legbordstellingen, gemonteerd op
verrijdbare wagens, leveren een optimale oplossing voor
bandenopslag. Elk gangpad is toegankelijk waardoor
u eenvoudig bij de gewenste goederen kunt komen.
More information see:
http://www.dexion.be/automobile
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Verhoog de opslagcapaciteit met verrijdbare palletstellingen
Met verrijdbare palletstellingen, MOVO,
kan de opslagcapaciteit aanzienlijk
toenemen. P90 palletstellingen zijn
gemonteerd op verrijdbare wagens
die elektronisch bediend worden om
toegang tot één gangpad te krijgen
voor orderpicken. Hierdoor
kunt
u meer producten opslaan in de
bestaande ruimte, zonder de volledige
toegankelijkheid van alle artikelen te
verliezen.

Voordelen
Maximaal gebruik van
vloeroppervlak
100% toegang tot alle
individuele pallets
Modulair ontwerp biedt
meer flexibiliteit

EvoBus wilde een compacte
opslagoplossing die het hen
mogelijk zou maken om de snelheid
van hun dagelijkse orderpicken tot
8.000 picks per dag te verhogen
Verrijdbare palletstellingen werden
geïnstalleerd, waardoor aan die
opslag-eisen werd voldaan en pick
doel werd behaald.

Hoge opslagdichtheid
Voor pallets van
verschillende afmetingen
Vereist slechts één truck
gangpad

Palletopslag voor zwaardere artikelen
Palletstellingen zijn een optimale opslagoplossing die
kan worden gebruikt om de hoogte, breedte en diepte
van de opslagruimte te vergroten. Het is geschikt voor
opslag van zware goederen of bulkopslag waarbij een
heftruck vereist is voor het orderpicken..Distributie
centra of grote magazijnen hebben veel profijt van deze
opslagoplossing, welke geschikt is voor de bulkopslag
van reserveonderdelen of andere auto-onderdelen
Door het brede scala aan palletstelling accessoires voor
de Automotive branche, kunnen onderdelen die moeilijk
zijn om op een standaard pallet te zetten vanwege hun
formaat, bijvoorbeeld, voorruiten, uitlaatpijpen of motoren,
toch worden opgeslagen.
Het nieuwe centrale magazijn van Volkswagen
bevat 100.000 onderdelen voor alle VW modellen.
Palletstellingen met 12.300 palletplaatsen garanderen
volledige toegankelijkheid en veilige opslag van alle
items.
Volledige toegang tot alle onderdelen op elk
gewenst moment
Standaard oplossingen kunnen op maat worden
gemaakt met speciaal ontworpen accessoires
Opslag voor lastige of afwijkend gevormde
onderdelen
More information see:
http://www.dexion.be/automobile
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Machineopslag voor auto onderdelen
Een opslagmachine biedt een moderne
benadering voor orderverzamelen
en opslaan van auto-onderdelen van
diverse afmetingen.
Deze machine kan de efficiëntie van
orderpicken van onderdelen met meer
dan 60% verbeteren en bespaart tot
70% aan vloeroppervlakte.
Vermindering van fouten bij
het picken met tweederde
Gemiddelde picking van rond
de 120-150 lijnen per uur
Een nauwkeurigere voorraad
inventaris
Gemakkelijk in gebruik en te
koppelen aan ERP en WMS
Gebruik kan worden
gecontroleerd door werkgever

Automotive accessoires voor meer efficiëntie

Separatiestangen
Voor verticale opslag van langwerpige
goederen, zoals uitlaatpijpen.

S-haak
Voor hangend opslag van uitlaatpijpen.

Plastic bakken
Geschikt voor de opslag van kleine
artikelen

Autoruitbeugels
Voor de opslag van autoruiten en
bulkonderdelen zoals motorkappen en
portieren, etc.

Vak verdeelschotten
Wordt gebruikt om opgeslagen onderdelen
gescheiden te houden en de legborden te
verdelen in kleinere vakken.

Lekbak
Speciaal ontworpen lekbak voor accu’s en
vloeistoffen.
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