Skiv och plåtställ
För lagring och förvaring av olika skivor och plåtar kan ÖLM AB erbjuda flera olika lösningar.

Utdragsenheter / utdragsställ:
För förvaring av hela paket av skivor eller plåtar rekommenderas utdragsenheter. När
materialet kommer från leverantören placeras hela paketet direkt in i ställets fack. Från facket
är det sedan lätt att med pneumatisk lyfthjälp plocka ut de skivor man behöver. Stället har en
kapacitet på upp till 25 ton.
Utdragsenhet i stängt läge

Utdragsenhet i öppet läge

Plåtställ:
Grenställ modell 40.
Här för plåtförvaring med 2 enkelstolpar.
Höjd: 3230 mm. Armlängd: 1000 mm.
Total kapacitet: 6000 kg. Per bärplan 800 kg.

Skivställ för hög belastning
Här med 3 förstärkta enkelstolpar och förstärkta
armar modell 50.
Höjd: 4300 mm. Armlängd: 1000 mm.
Total kapacitet: 10.200 kg.

Vid förvaring av obrutna plåtpaket fordras kraftiga grenställ. Armarna kan placeras valfritt i
höjdled och även stolparna kan anpassas individuellt efter eget önskemål.

Plåtställ för hela plåtpaket á 2400 kg i storlek
1000 x 2000, 1250 x 2500 och 1500 x 3000 mm.
Det finns plats för sex paket med plåtar.
Kan även levereras i andra storlekar.

Plåtställ dimensionerat för plåtar på upp till 2400
kg i storlekarna 1000 x 2000, 1250 x 2500 och
1500 x 3000 mm. Plåtarna ligger på stålpallar
som kan flyttas 50 mm i höjdled.
Kan även levereras i andra storlekar.

Skivställ Modell A lämpar för lagring av olika lättare skivor medan Modell B passar bättre för alla typer
av skivor och hela skiv/plåtpaket.
Färg: RAL 2010 signalorange. Andra färger efter önskemål.

Skivställ MODELL A, här med 16 fack.
Höjd 950 mm. Bredd: 1225 mm. Djup: 1900 mm.
Fler eller färre fack = +/- 75 mm i bredd

Skivställ MODELL B, här med 10 fack (varav 3 för
skivpaket.
Höjd: 1200 mm, Bredd 1500 mm. Modell B kan
utformas efter önskemål.

