МОБІЛЬНІ
ПОЛИЧКОВІ
СТЕЛАЖІ

Мобільний стелаж є найкращим рішенням потреби в невеликому за габаритами, але ємному складі для
зберігання продукції. Найкраще підходить для фармацевтичної та харчової продукції, а також тих видів
продукції, яким потрібні особливі температурні режими. Обігрівати, так само як і охолоджувати велике
приміщення чи зберігати в ньому потрібний рівень вологи набагато витратніше, ніж мале. Цей чинник
найбільше впливає на виробника чи дистриб’ютора продукції при виборі мобільного стелажа. Також
мобільні поличкові стелажі використовують для архівування документації або складування книжок чи
інших малогабаритних вантажів. В середньому, цей тип стелажа дозволяє в два рази ефективніше
використовувати складську площу порівняно зі стандартними стелажами.

Особливості конструкції.
Секції мобільного стелажа пересуваються спеціальними рейками.
Привід може бути ручним (з допомогою важеля або колеса) або ж електричним (електродвигун на
кожній окремій секції). Ручним приводом легко переміщувати стелажі (навіть декілька
одночасно).
Мобільні стелажі можуть бути відкритими або закритими з розсувними дверима. Можуть також
містити шухляди чи консолі. Встановлення бокових стінок та розділювачів між прольотами
дозволяє ізолювати вантаж. Закриті стелажі забезпечують додатковий захист від проникнення
бруду чи пилюки, дозволяючи зберігати вантаж в чистоті. Також можливе встановлення замка для
унеможливлення доступу сторонніх осіб.
Одночасно може бути повноцінно відкритий тільки один прохід між рухомими секціями стелажа.
Це найкраще рішення у випадку, коли немає високої оборотності та швидкого руху вантажу, але
при тому потрібна максимальна компактність та ізоляція вантажу від зовнішніх чинників.
Доступ до будь-якої комірки стелажа можливий тільки після пересування мобільних секцій.

Стійки стелажів перфоровані з кроком 50 мм для зручного розміщення тримачів поличок (траверс)
та тому рівні, який підходить замовнику.
Конструкція – збірно-розбірна. Відповідно, цілий стелаж може бути переміщений в інше складське
приміщення.
Всі секції обладнанні механізмами затримки для уникнення випадкового самостійного
переміщення. Це – важливий чинник безпеки праці.

Мобільні стелажі виробництва ТОВ "НВП "ІМВО" можуть бути адаптовані практично до будь-якого
приміщення з твердим покриттям, а також до будь-якого типу вантажу, що складуються на полицях.

