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Magazijnstellingen voor lange goederen



Draagarmstellingen: Magazijnstellingen voor lange goederen

" Of het nu plastic buizen, houten planken of stalen 
profielen zijn; draagarmstellingen zijn de ideale 
oplossing voor  opslag van lange goederen "
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Het opslaan van lange, vaak flexibele goederen heeft zo zijn eigen uitdagingen.
Hoeveel soorten, hoevel lengtes en welke gewichten hebben de goederen? 
Kunnen ze wegrollen of doorbuigen? Betreft het bundels of enkelstuks? Vragen 
die per antwoord een andere oplossing vergen.
Onze draagarmstellingen zijn verkrijgbaar met een breed scala aan opties, die 
geschikt zijn voor een veilige en georganiseerde opslag van lange goederen, 
ongeacht de afmeting of het gewicht van de producten. De afmetingen van de 
draagarmstelling kunnen worden aangepast aan de hoogte en breedte van uw 
magazijn, waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt.
De draagarmstellingen van Dexion bieden een robuuste opslagoplossing met 
een hoge draagcapaciteit en zijn speciaal ontworpen voor de opslag van lange 
goederen. Geschikt voor manuele hantering maar ook als men gebruik maakt van 
vorkheftrucks of magazijnkranen. Bijkomend voordeel is de snelle installatie van 
de draagarmstellingen, waardoor uw magazijn in korte tijd zo efficiënt mogelijk 
wordt ingericht.
Als uw opslagbehoeften veranderen, kunnen de draagarmstellingen door de 
verstelbaarheid gemakkelijk worden aangepast aan uw nieuwe opslageisen.

Draagarmstellingen: de juiste manier voor opslag van lange 
bulkgoederen
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DRAAGARMSTELLING Heavy Duty

Ga voor meer informatie naar:
www.constructor.nl/draagarmstelling-heavy-duty

Ideaal voor horizontale opslag van lange  
en zware goederen, zoals lange profielen, 
plaatmateriaal, pijpen, buizen, etc. 
Draagarmstellingen worden vaak gebruikt bij 
bulkopslag  van lange goederen. De goederen 
kunnen zonder pallet in de draagarmstelling 
geplaatst worden en vaak enkelstuks weer 
uit de draagarmstelling gehaald.
De draagarmen worden in een hoek van 
2 graden op de stijl geplaatst. Het unieke 
hiervan is dat de goederen op hun plek blijven 
liggen en er niet af kunnen rollen. Hierdoor is 
een eindpin niet altijd noodzakelijk en scheelt 
dit ruimte per niveau, omdat u de pallet niet 
over de pin hoeft te tillen.
De draagarmen worden in de staanders 
gehaakt en zijn in hoogte verstelbaar, 
zodat verschillende items van verschillende 
afmetingen in één draagarmstelling kunnen 
worden opgeslagen. Doordat  men de hoogten 
eenvoudig kan aanpassen, is dit zeer geschikt 
voor (wisselende) goederenassortimenten. 
De draagarm-stellingen kunnen enkelzijdig 
of dubbelzijdig worden uitgevoerd.
De draagarmstelling kan ook worden 
aangepast om kabelhaspels aan op te 
hangen.
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De draagarmstelling Heavy Duty wordt 
standaard geleverd in blauw, maar kunnen  
op verzoek ook in andere kleuren worden 
geleverd.
Indien de draagarmstelling buiten wordt 
geplaatst, kan deze worden uitgevoerd met 
een overkapping en worden beschermd door 
een hot-dipped zinklaag.

DRAAGARMSTELLING 
HEAVY DUTY

 ▪ Duidelijk zicht op elk opgeslagen item
 ▪ Gemakkelijke toegang tot elke opslaglocatie
 ▪ Gebruikt de volledige hoogte van het 

magazijn
 ▪ Items van verschillende lengte kunnen op 

dezelfde draagarmstelling worden opgeslagen
 ▪ Uw opslaggebied kan worden uitgebreid tot 

buiten het magazijn
 ▪ Het robuuste product is gemaakt van 

warmgewalst staal en heeft weinig onderhoud 
nodig

 ▪ Flexibele opslag

Bespaart tijd

Bespaart ruimte

Bespaart kosten
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De draagarmstelling licht is in principe 
hetzelfde als de heavy duty variant, alleen 
dan speciaal voor lange, lichte goederen. U 
kunt hierbij denken aan kunststof profielen, 
lichte pvc buizen, hout, etc. 
Ook in de lichte draagarmstelling kunt u 
verschillende producten van verschillende 
afmetingen opslaan, omdat de armen in 
hoogte verstelbaar zijn. De armen kunnen op 
verschillende hoogtes worden ingehaakt in de 
staander. De draagarmstelling licht kan tegen 
een muur geplaatst worden (enkelzijdige 
uitvoering) maar ook worden opgebouwd 
als dubbelzijdige uitvoering, zodat u toegang 
heeft aan de voor- en achterkant.
De draagarmstelling licht kan worden 
gebruikt voor opslag van andere goederen, 
zoals kabelhaspels. En de armen kunnen 
worden voorzien van legborden, waardoor 
u kleinere goederen of goederen die snel 
doorbuigen, op kunt slaan
De draagarmstelling is standaard leverbaar in 
een gegalvaniseerde uitvoering. Op verzoek 
kan deze in kleur worden geleverd.

Draagarmstelling Licht 

Ga voor meer informatie naar:
www.constructor.nl/draagarmstelling-licht
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De lichte draagarmstellingen kunnen 
op veel verschillende manieren worden 
geconfigureerd, om uw opslagbehoeften 
zo optimaal mogelijk te realiseren. De 
afmetingen en het gewicht van de producten, 
de hoogte en de lengte van het magazijn, 
de breedte van de gangpaden; dit zijn 
allemaal variabelen waar rekening mee moet 
worden gehouden wanneer u een efficiënte 
draagarmstelling wilt aanschaffen
Voor  zwaardere lad ingen op de 
draagarmstellingen raden we de Heavy Duty 
draagarmstelling aan.

DRAAGARMSTELLING LICHT

 ▪ Eenvoudig te monteren
 ▪ Armen zijn verstelbaar per 100 mm
 ▪ Ideaal voor opslag van lange, lichte goederen
 ▪ Draagarmstellingen zijn in enkelzijdige of 

dubbelzijdige variant verkrijgbaar

Bespaart tijd

Bespaart ruimte

Bespaart kosten
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Omdat draagarmstellingen vaak gepaard 
gaan met brede gangpaden, is het juist 
hier zeer ruimte- en kostenbesparend 
om met verrijdbare stellingen te werken.
Verrijdbare draagarmstellingen zijn eigenlijk  
draagarmstellingen die gemonteerd zijn op 
verrijdbare elektrolytisch verzinkte wagens. 
Deze wagens rijden automatisch of handmatig 
over in de vloer verzonken rails. Daarnaast 
worden de verrijdbare draagarmstellingen via 
een eenvoudig te hanteren bedieningspaneel 
of afstandsbediening bestuurt en talloze 
gebruikersfuncties maken de verrijdbare 
draagarmste l l ingen een complete 
magazijnoplossing.
Elke verrijdbare draagarmstelling kan 
op maat worden gemaakt, of eenvoudig 
worden aangepast, hierbij rekening houdend 
met uw individuele opslagbehoeften en de 
beschikbare ruimte in uw magazijn.

 

Draagarmstelling verrijdbaar 

Ga voor meer informatie naar:
www.constructor.nl/draagarmstelling-heavy-duty
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Doordat er bij verrijdbare draagarmstellingen 
maar één gangpad nodig is, maximaliseert u 
het gebruik van het vloeroppervlak.
Op deze manier kunt u veel ruimte 
besparen ten opzichte van standaard 
draagarmstellingen of u vergroot de 
opslagcapaciteit met wel 200%. Hierdoor 
bespaart u investeringskosten voor een 
nieuw gebouw of verbetert u de efficiëntie 
van het bestaande gebouw.

DRAAGARMSTELLING  
VERRIJDBAAR

 ▪ Eén gangpad nodig
 ▪ Op diverse manieren te bedienen
 ▪ Vergroten van de opslagcapaciteit met 200%
 ▪ Besparing van benodigd vloeroppervlak

Bespaart tijd

Bespaart ruimte

Bespaart kosten
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Vaste eindpin
Gelaste eindpins worden gebruikt 
bij een heavy duty oplossing om te 
voorkomen dat opgeslagen goederen 
van de draagarmstelling vallen. 
Verschillende pin-lengtes zijn mogelijk

Afneembare eindpins
Deze eindpin is, omdat hij eenvoudig 
is af te nemen, de meest voorkomende 
oplossing om te voorkomen dat items 
naar voren rollen. 

Accessoires voor 
Draagarmstellingen 
Ontdek de mogelijkheden

Armen voor de opslag van rollen
Draagarmstellingen kunnen worden 
geconfigureerd om rollen metaal of 
kabelhaspels veilig en efficiënt op te 
slaan.

(Rooster)legborden 
(Rooster of houten) legborden kunnen 
op de armen van de draagarmstelling 
worden geplaatst, om te voorkomen 
dat kleine producten tussen de armen 
door vallen.

Overkapping
Het aanbrengen van een overkapping 
beschermt de draagarmstelling en 
de opgeslagen goederen tegen 
verschillende weerelementen.

Verrijdbare Wagens 
Draagarmstellingen kunnen ook 
worden geïnstalleerd op verrijdbare 
wagens, waardoor de capaciteit nog 
meer wordt vergroot (zie pag. 8).

Ga voor meer informatie naar:
www.constructor.nl/accessoires-draagarmstelling



BMWT-KEUR en deskundig veiligheidsadvies

De voordelen van een keuring 
door Dexion:
•  Uitgebreide professionele 

inspectie
•  Gecertificeerde en ervaren 

keurmeesters
•  Geen onderbreking van 

werkzaamheden
• Gedetailleerd inspectierapport 
•  Voorkomen van schade aan 

personen of goederen
• Uitbreiding levensduur van 

installaties
•  Vroegtijdige analyseren van 

risico’s minimaliseert de 
reparatiekosten

•  Onafhankelijk en deskundig
• Lage jaarlijkse kosten

Houd uw magazijn veilig
- constateer vroegtijdig gebreken

Het dagelijks verplaatsen van de 
goederen kan leiden tot schade aan 
uw magazijnstellingen. Op de lange 
termijn kunnen kleine gebreken de 
draagcapaciteit van legbord-stellingen 
of palletstellingen ongemerkt reduceren 
en leiden tot incidenten.
Regelmatige inspecties zullen de 
frequentie en het effect van deze 
incidenten minimaliseren, doordat 
cruciale schade in een vroeg stadium 
kan worden ontdekt en hersteld.
Onze inspecteurs zijn zeer ervaren 
en BMWT-gecertificeerd. Ze bieden 
jaarlijkse inspecties om uw magazijn 
stell ingen veil ig en up-to-date 
te houden. Elke inspectie wordt 

gevolgd door een aanbod van voor-
gestelde reparaties en vervanging 
van onderdelen, inclusief montage. 
Wanneer uw magazijn volledig is 
goedgekeurd, ontvangt u een officieel 
goedkeur-rapport.
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Ga voor meer informatie naar: 
www.constructor.nl/BMWT-Keur

http://www.constructor.nl/BMWT-Keur?utm_source=Link-page-14&utm_medium=Tyre-Brochure-Dutch&utm_campaign=Tyre-Storage-Solutions
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