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Industriële motoren 
MTU Benelux is verantwoordelijk 
voor verkoop, service, marketing en 
applicatie engineering voor de  
complete reeks van MTU, Detroit 
Diesel, Mercedes Benz industriële 
motoren en VM Motori producten 
voor de Benelux. De dieselmotoren, 
gasmotoren en gasturbines worden 
ingezet op het gebied van scheep-
vaart, industrie, generatorsets en 
spoorweg applicaties.  

Nieuw pand, oude locatie 
Om het pand weer aan alle wensen 
en eisen van MTU te laten voldoen, 
werd besloten een nieuw pand te 
bouwen op de oude locatie. De uit-
daging was om goederen van ver-
schillende afmetingen en gewicht zo 
efficiënt mogelijk op te slaan.  

 
 
Een van de medewerkers van MTU 
had al een positieve ervaring met 
Constructor Dexion als  
magazijninrichter. Daarom werd 
Constructor Dexion ingeschakeld 
om het magazijn zó in te richten, dat 
alle producten eenvoudig  
opgeslagen konden worden.  

 

 

Verschillende overvloeringen 
Door de diverse producten moest 
Constructor Dexion zowel pallet– 
als legbordstellingen in een relatief 
kleine ruimte plaatsen. Daarom is 
gezamenlijk besloten om diverse 
vloerconstructies toe te passen in 
het ontwerp. Op de begane grond  
worden palletstellingen geplaatst 
met daarboven een ME250  
mezzanine vloer. Om de kleine  
goederen op te slaan, zijn HI280 
legbordstellingen bovenop de vrij-
dragende ME250 vloer geplaatst.  

 
Extra opslagruimte 
Bovenop de legbordstellingen is 
een 2e etage geplaatst met  
balustrade en daarnaast een stuk 
“dubbeldek” vloer met kantelhekken 
en een snelloopdeur. De vrijstaande 
vloeren zorgen ervoor dat er  
producten van verschillende  
afmetingen opgeslagen kunnen 
worden. 

P90 palletstellingen met daarboven een 
ME250 vloer waar weer HI280 legbordstel-
lingen op zijn geplaatst. Bovenop de  
legbordstellingen een vrije vloer met  
balustrade. 
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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 magazijninrichtingen. 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 materi-
alen tegen de scherpst mogelijke prijzen. 
 
Alles voor uw magazijn 
Dankzij het breedste assortiment van Nederland, kunnen alle vraagstukken over uw op-
slagmogelijkheden worden ingevuld; van kleingoed tot bulk, van dons tot lood en van een-
manszaak 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 monte-
ren uw magazijn met eigen, goed opgeleide en gecertificeerde monteurs. Daarna kunnen 
wij zorgen voor de Periodiek BMWT-Veiligheidskeuring en het onderhoud van uw maga-
zijn. 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.  


