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REFERENTIEBLAD - HIT TRADING B.V.

Project: HIT Trading B.V. uit Lelystad
Geleverd: Pallet Shuttle Systeem
Gerealiseerd: 2016

HIT Trading B.V.
HIT Trading B.V. is leverancier, 
groothandel, maar bovenal spil in een 
internationaal netwerk van leveran-
ciers en afnemers. Zij is importeur en 
exporteur van ruim 5.000 verschillen-
de artikelen, waaronder ook thema 
artikelen voor speciale evenementen 
en feestdagen.

Pallet Shuttle systeem
Doordat de voorraad steeds groter 

werd, constateerde men ruimtegebrek 
in het pand van HIT Trading B.V. 
Echter tipte de transporteur van HIT 
Trading B.V. dat zij het Pallet Shuttle 
systeem van Dexion hadden aan-
geschaft en dat dit voor zeer efficiënte 

opslag van de goederen zorgde. Bij 
een Pallet Shuttle systeem worden 
pallets achter elkaar in stellingen 

opgeslagen en met een shuttle (een 
batterij aangedreven palletwagen) 
naar voor of naar achter gebracht. Dit 
zorgt voor een hoge opslagdichtheid 
en men hoeft de stelling niet in te 
rijden met een truck. 

HIT Trading B.V. besloot Dexion uit 
te nodigen om een mooi voorstel te 
maken. Dit resulteerde in 8 secties 
van 5 pallets hoog en 10 meter diep. 
Hierdoor is een uitbreiding van het 
pand voorlopig van de baan.

Pallet Shuttle Systeem

Shuttle in werking

Zijaanzicht Pallet Shuttle Systeem
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Constructor Dexion Holland BV
Nijverheidsweg 23h
3341 RP  MIJDRECHT
Tel:  0297 23 94 00
Fax: 0297 23 94 11
info@dexion.nl
www.dexion.nl

A Member of the Constructor Group

Ook uw magazijn is voor verbetering vatbaar, maar wie kan u helpen?

Constructor Dexion!
Wij, Constructor Dexion Holland BV, zijn de Nederlandse verkoopmaatschappij van vijf pan-Europese fabrieken van maga-
zijninrichtingen. Door met ons te praten, heeft u 40 jaar ervaring in magazijninrichting aan tafel en rechtstreeks contact met 
vijf fabrikanten. Het voordeel hiervan is dat alle expertise u rechtstreeks geboden wordt met A-kwaliteit materialen tegen 
de scherpst mogelijke prijzen.

Alles voor uw magazijn
Dankzij het breedste assortiment van Nederland, kunnen alle vraagstukken over uw opslagmogelijkheden worden in-
gevuld; van kleingoed tot bulk, van dons tot lood en van eenmanszaak tot multinational. Ook de meer gespecialiseerde 
oplossingen, zoals etagebouw, opslagmachines en verrijdbare stellingen, zijn bij ons standaard.

Maatwerk
U kampt met vraagstukken zoals: ‘Hoe maak ik optimaal gebruik van de ruimte? Hoe zorg ik voor de meeste efficiency? 
En hoe beheers ik de kosten, ook op langere termijn?’
Dankzij een vijfkoppige Engineeringafdeling en acht adviseurs op de weg, krijgt iedereen de aandacht die nodig is. Dit, om 
deze en nog veel meer vragen met u te beantwoorden. Het resultaat: een maatoplossing voor uw magazijn. Constructor 
Dexion denkt met u mee en helpt!

Alles in één hand
Na het ontwerpen en leveren van uw magazijn gaat Constructor Dexion verder. Wij monteren uw magazijn met eigen, 
goed opgeleide en gecertificeerde monteurs. Daarna kunnen wij zorgen voor de Periodiek BMWT-Veiligheidskeuring en 
het onderhoud van uw magazijn. Hierdoor werken uw medewerkers altijd in een veilig magazijn. Dit samen met 10 jaar 
garantie geeft u een goed gevoel, nu en in de toekomst. 


