
SPEEDLOCK P90

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z
zapotrzebowaniem

A MEMBER OF
THE    DEXION  GROUPR



Trwa³oœæ i ¿ywotnoœæ produktu.

Koncepcja systemu Speedlock P90
zak³ada maksymalizacjê powierzchni do
sk³adowania palet, trwa³oœæ elementów
oraz ich uniwersalnoœæ. Dziêki temu
rega³y Speedlock P90 oferuj¹
rozwi¹zanie ka¿dego problemu.
Sk³adowanie przez wózki paletowe lub
dŸwigi magazynowe ró¿nych palet,
pocz¹wszy od EURO-palet, palet o
specjalnych rozmiarach do du¿ych kon-
tenerów nie jest problemem.

Ka¿de rozwi¹zanie
SpeedlockP90 jest
dostosowane do
wymaganych
obci¹¿eñ.

Zaczepy belek w
zbli¿eniu.
Bezpieczne dziêki
piêcio-hakowym
zaczepom i
zawleczkom.

Szeroka gama dostêpnych
typów i rozmiarów belek,
zapewnia mo¿liwoœæ sk³adowa-
nia wszystkich rodzajów
³adunków. 
Zarówno wykonanie z pow³ok¹
galwaniczn¹ jak i stosowane
farby proszkowe zapewniaj¹
najwy¿sz¹ jakoœæ i odpornoœæ
na korozjê
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SPEEDLOCK P90

Czego mo¿na oczekiwaæ od rega³u
paletowego SPEEDLOCK P90
Wszystkie systemy Speedlock P90 s¹
oparte na tych samych standardowych
komponentach, a szeroka gama akce-
soriów zawsze zapewnia znalezienie
w³aœciwego rozwi¹zania.
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Rozwi¹zanie powinno w pe³ni
odpowiadaæ zapotrzebowaniu.

Rega³y Speedlock P90 pomagaj¹
obni¿yæ koszty.

Projekt dopasowany do
konkretnych wymagañ

Dla ochrony antykorozyjnej i d³ugiej
wytrzyma³oœci wszystkie komponenty

rega³ów Speedlock P90 s¹ galwanizowane
proszkowo lub malowane.

Rega³y Speedlock P90 zosta³y
zaprojektowane z myœl¹ o bez-

pieczeñstwie u¿ytkowników.

Mog¹ byæ stosowane do
sk³adowania i dystrybucji.

Idealne rozwi¹zania sk³adowania:
standardowe rega³y paletowe, rega³y
wjezdne, rega³y paletowe jezdne oraz

automatyczne systemy wysokiego
sk³adowania.

Dostêpna szeroka gama akcesoriów
pomaga w adaptacji rega³ów Speedlock

P90 do specjalnych wymagañ. 



Na bazie jednego systemu...

Kluczowymi elementami systemu
Speedlock P90 jest kilka elementów,
które pozwalaj¹ dok³adnie wype³niæ
wymagania klienta odnoœnie pojemnoœci
magazynu i jego funkcjonalnoœci.
System ten przewiduje zarówno za-
stosowanie wózków wid³owych jak i
automatycznych uk³adnic.

Odpowiednio zaplanowane
sk³adowanie paletowe tworzy
dodatkow¹ powierzchniê.

Rega³ Speedlock P90 jest elastyczn¹
platform¹ do rozwi¹zania problemu
sk³adowania palet o rozmaitych wy-
miarach.
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SPEEDLOCK P90

...dok³adnie wed³ug wymagañ.

Ma³e i œrednie instalacje rega³owe spe³-
niaj¹ce wymogi elastycznoœci i uniwer-
salnoœci, mog¹ byæ realizowane w opar-
ciu o koncepcjê Speedlock P90. Na
przyk³ad automatyczny system wyso-
kiego sk³adowania, w którym pojem-
noœæ, manewrowoœæ i bezpieczeñstwo
s¹ istotnymi elementami. Stabilnoœæ i
bezpieczeñstwo w parze z jakoœci¹ to
powody dla których wybór rega³u
Speedlock P90 jest bezpieczn¹ i
przysz³oœciow¹ decyzj¹.

...oraz wiele specjalnych.
System Speedlock P90
spe³nia ka¿de wymagania.

Jest wiele standardowych
rozwi¹zañ...

Niezawodnoœæ w jakoœci - nie tylko w
s³owach.
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SPEEDLOCK P90

U¿yteczne wyposa¿enie dodatkowe 
- funkcjonalnoœæ i zwiêkszone bezpieczeñstwo

Szczegó³owe rozwi¹zania daj¹ w³aœciwy
rezultat. Poni¿ej przedstawiamy kilka
przyk³adów z szerokiej gamy akce-
soriów. Kontakt z naszymi specjalistami
pozwoli uzyskaæ wiêcej informacji. Oznakowania rzêdów

dla ³atwej lokalizacji.

Os³ony s³upów i ram rega³ów.
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SPEEDLOCK P90

Dodanie pó³ek
pozwala na sk³a-
dowanie niepalety-
zowanych towarów.

Belki poprzeczne
umo¿liwiaj¹ sk³ad-
owanie wzd³u¿ne.

Uchwyt szpuli na
kabel. Idealny przy
sk³adowaniu
i dystrybucji.

Tak mog¹ byæ sk³adowane beczki

Prowadnice wide³ wózka u³atwiaj¹ sk³ado-
wanie ³adunków niepaletyzowanych.

Rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na sk³adowanie
pó³palet na miejscach pe³nopaletowych.

Niezbêdne akcesoria - os³ona tunelu. Belki prowadz¹ce - ³atwy sposób sk³ad-
owania pojemników UJC.

Panele siatkowe podnosz¹ bezpieczeñst-
wo pracy i sk³adowania towarów.

Pewne akcesoria systemu Speedlock
P90 podwy¿szaj¹ bezpieczeñstwo, inne
sprawiaj¹, ¿e jest to najbardziej funkcjo-
nalny rega³. Niewa¿ne, czy ³adunkiem s¹
beczki, bêbny czy rolki - Speedlock P90
oferuje optymalne rozwi¹zania wszyst-
kich problemów. System Speedlock P90
to idealne rozwi¹zanie do sk³adowania
wszelkich ³adunków.7



System SPEEDLOCK P90 to oszczêdnoœci
w gospodarce magazynowej.
Na ca³ym œwiecie powsta³o wiele ideal-
nie dopracowanych rozwi¹zañ
Speedlock P90. Ka¿dy magazyn ma
swoj¹ szczególn¹ charakterystykê.
Powód szerokiej akceptacji rega³ów
Speedlock P90 jest prosty. Ten sam
podstawowy system mo¿e byæ rozbu-
dowany i zaadoptowany tak, aby móc
sprostaæ wszelkim przysz³ym potrzebom
klientów.

Ka¿de rozwi¹zanie
P90 jest dostoso-
wane do wyma-
ganych obci¹¿eñ.

Najkrótsza droga dostêpu do
rega³ów dziêki przejazdom

tunelowym.

Rega³ Speedlock P90 do sk³adowania dywanów - jeden z wielu przyk³adów.

Rega³ Speedlock P90 jako element
rega³ów jezdnych MOVO.

Prosty sposób na
oszczêdnoœæ - rega³
paletowy wjezdny.

Rega³ PUSH-BACK pozwala na szybki
dostêp i wybieranie palet oraz oszczê-
dnoœæ powierzchni.
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SPEEDLOCK P90

Rzut oka na system Speedlock P90.

System Speedlock P90 ma nieograni-
czone mo¿liwoœci dostosowywania do
wymiarów i wymogów projektowych.
Ju¿ nasze standardowe produkty spe³-
niaj¹ wiêkszoœæ wymagañ. Jeœli i to nie
wystarcza dziêki wieloletniemu doœwiad-
czeniu jesteœmy w stanie zaoferowaæ
specjalne akcesoria dostosowane do
indywidualnych potrzeb.

Fragmenty palety us³ug: monta¿
rega³ów Speedlock P90.

Silny - silniejszy - najsilniejszy: 90, 100,
120mm s³upa: odpowiedni profil do
ka¿dego obci¹¿enia. Zawsze dopasuje siê
do wymagañ.

Belki o ró¿nych profilach i wymia-
rach mog¹ przenosiæ obci¹¿enia

ponad 4 tony na poziom.

Wysokoœæ od
1,5 do ponad
30m.

G³êbokoœæ
dostosowana do
rozmiaru palet.

Obci¹¿e-
nia do
30t.
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Na bazie jednego produktu...

Celem uzyskania dodatkowych infor-
macji na temat przechowywania drob-
nych elementów prosimy o skontak-
towanie siê ze specjalistami z Grupy
DEXION . Przedstawi¹ oni w³aœciwe
rozwi¹zanie od standardowych
rega³ów pó³kowych po automatyczne
rega³y karuzelowe sk³adowania pio-
nowego lub poziomego.

Obok rega³ów pó³kowych, Grupa
DEXION oferuje ró¿ne rozwi¹zania
optymalizacji powierzchni. Rega³y
paletowe jezdne, zwane MOVO, to
inne z rozwi¹zañ w zakresie wyda-
jnego sk³adowania i optymalizacji
dystrybucji.

Podniesienie wydajnoœci oznacza
korzystanie z rozwi¹zañ gospodarki
materia³owej oferowanej przez Grupê
DEXION. W oparciu o ró¿ne elementy
takie jak uk³adnice, przenoœniki, opro-
gramowanie i know-how oferujemy
ca³oœciowe rozwi¹zania zintegrowane
z koncepcj¹ logistyczn¹ klienta.

Grupa DEXION jest wiod¹c¹ grup¹ na rynku œwiatowym w zakresie gospodarki materia³owej i archiwizacji.
Oferujemy ca³oœciowe rozwi¹zania - kompletny pakiet produktów i obs³ugi.

Z uwagi   na s ta ³y  rozwój   produktów zast rzegamy sobie prawo do zmiany specyf ikac j i   bez uprzedzenia.

A member of the Dexion Group


