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Automotive Reserve Onderdelen

02

Voor meer informatie zie:
http://www.constructor.nl/automotive

De uitdagingen waar autodealers en leveranciers van reserve onderdelen voor staan, vragen om opslag oplossingen die 
snelheid, flexibiliteit en veiligheid garanderen voor de opslag van auto onderdelen. Sommige van de problemen waar onze 
klanten voor staan zijn:
 Bulkgoed neemt veel opslagruimte in 
 Verscheidenheid aan voorraad artikelen door oude en nieuwe modellen 

 Goede toegankelijkheid tot snel en minder snellopende artikelen

 Controle houden over de voorraden zodat de verouderde voorraad minimaal is
 Veilige opslag van artikelen om beschadigingen te voorkomen

 
Veel "moeilijke" producten als accu's, plaatwerk, ruiten, uitlaten, etc.

HI280 legbordstelling systeem voor auto-onderdelen

Opslag oplossingen voor de Automotive industrie

Onze legbordstelling serie kan op maat worden gemaakt 
om tegemoet te komen aan de meest uitlopende eisen 
voor de opslag van auto-onderdelen. Voor de Automotive 
sector heeft Dexion speciale accessoires ontworpen die 
elke opslag uitdaging aan kunnen.

Wanneer de opslagruimte beperkt is, zorgt etagebouw er-
voor dat de opslagcapaciteit wordt vergroot en een breed 
assortiment aan goederen intern kan worden opgeslagen. 
Langgoed stellingen kunnen worden gebruikt voor de 
opslag van langwerpige goederen of voor bulkgoederen. 

Verrijdbare legbordstellingen kunnen de opslag vergroten 
daar waar het beschikbare vloeroppervlak beperkt is.

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.
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Voor een veilige opslag van accu’s zijn lekbakken onder 
de legbordroosters gemonteerd. Met de HI280 automotive 
accessoires kunnen oplossingen op maat worden 
gemaakt voor de opslag van diverse auto-onderdelen.

Palletopslag voor zware artikelen of bulkopslag
Palletstellingen zijn een goede oplossing wanneer u de 
hoogte, breedte en diepte van de opslagruimte wilt 
vergroten. Distributiecentra of grote magazijnen hebben 
veel profijt van palletopslag vanwege de grote hoeveel-
heid voorraad aan reserveonderdelen of andere auto-
onderdelen.
Voor artikelen die niet op een pallet kunnen worden 
opgeslagen, bijvoorbeeld autoruiten, uitlaten, motoren, 
etc. heeft Dexion speciale palletstelling accessoires voor 
de Automotive branche ontwikkeld, waardoor deze 
goederen wel kunnen worden opgeslagen.

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

Voordelen

 Maximaal gebruik van                     
       vloeroppervlak

 100% toegang tot
 individuele pallets

 Modulair ontwerp biedt      
       meer flexibilitei

 Hoge opslagcapaciteit

 Voor pallets van diverse 
       afmetingen

 Gebruik van elke truck is  
 mogelijk

Het nieuwe centrale magazijn van Volkswagen bevat 
100.000 onderdelen voor alle VW modellen. 
Palletstellingen met 12.300 palletplaatsen garan-
deren volledige toegankelijkheid en veilige opslag van 
alle goederen.
 Altijd volledige toegang tot de goederen

 Standaard oplossingen op maat gemaakt met  
       speciaal ontworpen accessoires

 Voor opslag van lastige of afwijkende vormen
 components

Verhoog de opslagcapaciteit met verrijdbare palletstellingen (MOVO)

P90 palletstellingen worden 
gemonteerd op verrijdbare wagens 
die elektronisch bediend worden om 
toegang tot één gangpad te krijgen. 
Hierdoor  kunt u meer producten 
opslaan in de bestaande ruimte en uw 
opslagcapaciteit verhogen.

Meer informatie zie:
http://www.constructor.nl/automotive

http://www.constructor.nl/Automotive?utm_source=Link-page02&utm_medium=Brochure-Spareparts-NL&utm_campaign=Automotive
http://www.constructor.nl/Automotive?utm_source=Link-page03&utm_medium=Brochure-Spareparts-NL&utm_campaign=Automotive
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Een opslagmachine is een moderne 
oplossing voor opslag van auto-
onderdelen en orderverzamelen.
Deze machine verbetert de efficiëntie 
van orderpicken met meer dan 60% 
en bespaart tot 70% aan vloer-
oppervlakte.

Machine opslag voor auto-onderdelen

 Tot 2/3 minder pickfouten
 Hoge pickfrequentie
 Nauwkeurige magazijnvoorraad
 Makkelijk in gebruik en te                              
       koppelen aan ERP en WMS
 Stofarme opslag
    Veilige opslag

Automotive accessoires voor verbeterde efficiëntie

Separatie stangen
Voor verticale opslag van langwerpige 
goederen, zoals uitlaatpijpen. 

S-haak
Voor hangende opslag van uitlaatpijpen.

Autoruitbeugels
Voor de opslag van autoruiten en plaat-
werk zoals motorkappen en portieren 

Plastic bakken
Geschikt voor opslag van kleine artikelen

Lekbakken
Ontworpen voor veilige opslag van 
accu's en vloeistoffen.

Vakverdeelschotten
Voor gescheiden houden van onderdelen 
en kleinere vakken te maken.

http://www.constructor.nl?utm_source=Link-page04&utm_medium=Brochure-Manufacturing-NL&utm_campaign=Automotive

