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AUTOWERKPLAATSEN
Ruimte optimalisatie | Oplossingsgerichte accessoires | Efficiënt orderverzamelen

Automotive Workshops

Opslagoplossingen voor auto werkplaatsen
Auto werkplaatsen moeten een breed scala aan reserve-onderdelen in voorraad hebben, welke veilig moeten
zijn opgeslagen en gemakkelijk te vinden zijn, zodat ze snel gepakt kunnen worden als er reparaties aan auto’s
moeten worden uitgevoerd.
Een balans vinden tussen de behoefte aan voldoende opslagruimte voor reserve-onderdelen tegenover het
bieden van voldoende ruimte voor het uitvoeren van reparaties kan lastig zijn. Het opslaggebied moet volledig
geoptimaliseerd zijn en precies passen bij uw bedrijf en bij de indeling van uw gebouw.
Dexion’s breed scala aan mogelijke oplossingen kan u helpen de beschikbare ruimte volledig te benutten en een
optimale opslag te creëren voor uw bedrijf.
Opslag voor aparte en afwijkend gevormde onderdelen
Compacte opslag voor een breed scala aan artikelen
Etagebouw voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte
Veilige en efficiënte opslag voor al uw gereedschap

HI280 Legbordstellingen – Voor al uw kleine onderdelen
Het Legbordstellingsysteem is bij uitstek geschikt voor het opslaan van kleine artikelen en onderdelen in een autowerkplaats.
Het is eenvoudig aan te passen voor opslag van aparte onderdelen of onderdelen met een afwijkende vorm, zoals
spatborden of bumpers, die vragen om speciale opslagoplossingen. De robuuste HI280 legbordstelling serie heeft een
uitgebreid assortiment aan accessoires om tegemoet te komen aan de vraag van de Automotive sector. Hierdoor is Dexion
in staat een op maat gemaakte opslagoplossing te leveren, die optimaal gebruik maakt van de ruimte en gemakkelijke
toegankelijk is om zo een goede werkomgeving te creëren.
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Foto 1
Door de legbordstellingen op
verrijdbare wagens te monteren, wordt
met dit compacte opslagsysteem de
ruimte in uw werkplaats het beste
benut.
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Foto 2
Met etagebouw voorzien van trappen
kan uw beschikbare opslagruimte
worden geoptimaliseerd, door de
hoogte van het gebouw volledig te
benutten, zonder de hoge kosten van
een vrijstaande vloer.

More information see:
http://www.dexion.be/automobile
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Foto 3
Onze legbordstellingen zijn standaard
gegalvaniseerd, maar ze kunnen
op verzoek worden geleverd in de
kleuren die bij uw huisstijl passen.
Foto 4
Speciaal ontworpen accessoires
kunnen u helpen bij de opslag van
autoruiten.

Alternatieve oplossingen voor opslag van reserveonderdelen & gereedschap

Elke werkplaats heeft een goede oplossing nodig voor de opslag van reserveonderdelen. Een opslagmachine kan hiervoor een alternatieve oplossing
bieden, met een picking tijd die 60% sneller is en tot 70% vloeroppervlakte kan
besparen.
Autogereedschap kan gespecialiseerd zijn en erg kostbaar, dus is het van
essentieel belang om dit veilig op te slaan maar het moet ook makkelijk
vindbaar zijn. De opslagmachines van Dexion zijn snel en veilig toegankelijk en
verminderen de tijd om het juiste gereedschap te vinden en leveren tevens een
schadevrije opslagomgeving.
Sla uw gereedschap op een centraal gelegen plek welke makkelijk
toegankelijk is
Gemakkelijk en snel terugbrengen van kostbaar gereedschap
Verhoog de veiligheid met de mogelijkheid om beperkte toegang te bieden
tot de aangewezen niveaus
Tornado opslagmachines zijn met
succes geïnstalleerd in een Mercedes
Service Centrum voor de opslag van
onderdelen voor hun bestelwagens. Dit
resulteerde in enorme verbeteringen
van de nauwkeurigheid van hun
voorraad en van de picksnelheid in
een sterk gereduceerde loopruimte.

Audi’s grootste verkoop en service
unit in Zweden heeft zijn gereedschap
opgeslagen in een Tornado
opslagmachine.
De machine houdt het gereedschap
goed geordend en door de besparing
van ruimte was er plaats voor een
extra servicepunt.

Efficiënte bandenopslag
Het legbordstelling systeem voor bandenopslag is ideaal
voor manuele handelingen en kan ook op een verrijdbare
wagen worden gemonteerd als het beschikbare
oppervlakte beperkt is.
Met de opslag van zomer- en winterbanden kunt u uw
werkplaats service uitbreiden en dat kan extra inkomsten
voor uw bedrijf betekenen.
Eenvoudig manuele handelingen
Behoud van de kwaliteit van de band
Beschikbaar op een verrijdbare wagenvoor
optimaal
ruimtegebruiken
compacte
opslagoplossing voor banden
Slechts één gangpad nodig

More information see:
http://www.dexion.be/automobile

03

Automotive accessoires voor verbeterde efficiëntie

Separatiestangen
Voor verticale opslag van langwerpige
goederen, zoals uitlaatpijpen.

S-haak
Voor hangend opslag van uitlaatpijpen.

Kledingstang
Voor hangende opslag van bijv. tapijten.

Plastic bakken
Geschikt voor de opslag van kleine
artikelen.

Schuine legborden
Kan worden uitgerust met plastic bakken
voor LEAN picking. De stofplint voorkomt
dat items eraf vallen.

Geperforeerde panelen
Voor een overzichtelijke opslag van
blister verpakkingen.

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.

Legbordstang
Wordt gebruikt om uitlaatpijpen hangend
op te slaan.
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Tel. +32 (0)2 476 26 35
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