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Het HI280 Legbordstelling systeem

Schroefloos, verstelbaar en verzinkt

HET SLIMME  
LEGBORDSTELLING SYSTEEM 



A Member of the Constructor Group

Het HI280 legbordstelling systeem

HI280 grootvaksteling - voor langere lengtes

Bezoek ons op    www.dexion.nl
Wij leveren alles voor  
uw magazijn, waaronder: 
• Palletstellingen • Systeem vloeren • Opslagmachines  
• BMWT-Keuringen • Logistiek advies

Het schroefloze HI280 Legbordstelling systeem is eenvoudig te monteren en gemakkelijk in gebruik. De legborden en 
accessoires kunnen snel (ook achteraf) worden gemonteerd zonder enig gebruik van enig bevestigingsmateriaal of losse 
beugeltjes. 
Er zijn vele standaard hoogtes, lengtes en dieptes verkrijgbaar en u kunt het systeem naar uw persoonlijk opslagbehoeftes 
opbouwen.
Omdat de legbordstellingen een hoogwaardige afwerking hebben, geen scherpe randen kennen, gegalvaniseerd zijn én 
altijd aanpasbaar, is HI280 een duurzaam systeem, prettig om mee te werken, nu en in de toekomst.

  Draagcapaciteit tot 380 kg per legbord 
  Eenvoudig en snel te monteren zonder gebruik te maken  

 van bouten, moeren, schroeven of losse haakjes e.d.
  Legborden zijn telkens met 25 mm in hoogte verstelbaar 
  Legbordlengte tot 1.290 mm
  Variabele dieptes tot 800 mm
  Uiterst veelzijdig en flexibel met een breed scala  

 aan accessoires 
  Kan ook worden gebruikt voor archief opslag
  Eenvoudig uit te breiden als uw opslagbehoeftes  

 veranderen

  Draagcapaciteit tot 400 kg per legbord
  Eenvoudig en snel te monteren zonder gebruik  

 te maken van bouten, moeren, schroeven of  
 losse haakjes e.d. (op aanvraag kunnen  
 frames van tevoren worden gemonteerd)

  Legbordlengte tot 2.500 mm 
  Variabele dieptes tot 1.000 mm
  Kan worden gecombineerd met HI280  

 legbord systeem
  Geschikt voor spaanplaat legborden
  Legborden zijn telkens met 25 mm in hoogte  

 verstelbaar

Meer informatie zie:
www.dexion.nl/Producten/HI280-Legbordstellingen
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