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Multisystem
De legbordstellingen Multisystem kenmerken zich door een grote flexibiliteit en zijn hierdoor dan ook uiterst geschikt
als oplossing voor opslag van klein materiaal in vele branches. Het Multisystem onderscheidt zich door eenvoudige
montage en het uitgebreide assortiment aan accessoires die ervoor zorgen dat wij altijd het juiste opslagsysteem kunnen
aanbieden aan onze klanten.

Maten en belasting van de frames
Frame diepte: 300 / 400 / 500 / 600 mm
Maximale belasting van de frames: 3.620 kg
Standaard frame hoogte: 1.000 / 1.100 / 1.500 / 1.700 / 1.800 / 2.100 / 2.200 / 2.300 / 2.500 / 2.900 mm
Afwijkende hoogtes zijn op aanvraag mogelijk.
De frames van het Multisystem bestaan uit geperforeerde rechthoekige buizen (50x25 mm), die aan elkaar gekoppeld
worden met traversen. Standaard worden onze legbordstellingen geleverd in blauw (RAL 5009), maar deze kunnen op
verzoek van de klant geleverd worden in elke RAL-kleur.

Maten en belasting van de legborden
Legbord diepte: 300 / 400 / 500 / 600 mm
Standaard legbord lengte: 485 / 971 mm
Belasting tot max. 200 kg per legbord.
Andere legbord lengtes zijn op aanvraag mogelijk.
De Multisystem legborden zijn gemaakt uit (koudgewalst) staal en worden verzinkt of grijs gelakt geleverd (RAL 7035).
Onze legborden zijn ook verkrijgbaar in een geperforeerde versie, die toelaat om penverdeelschotten te plaatsen
op
de legborden. Deze legborden worden op clips gehangen die per 50 mm in hoogte kunnen versteld worden. Op
verzoek van de klant kunnen de legborden in elke RAL-kleur geleverd worden.

Multisystem en etagebouw
Het Multisystem is ook zeer geschikt om meerdere etages boven elkaar te plaatsen. Hiervoor hebben we een uniek
concept met vloerliggers die rechtstreeks aan de units bevestigd worden. Hierdoor is er geen behoefte aan extra
dwarsverbindingen en kunnen de C-dur vloerplaten rechtstreeks op de stellingen bevestigd worden. De
standaard vloerbelasting bedraagt 500 kg/m2.

Accessoires voor Multisystem
Door de grote keuze aan accessoires en de vele opbouwmogelijkheden is het Multisystem ook zeer multifunctioneel.
Zo kunnen de achter- en zijwanden dicht gemaakt worden en kunnen de units voorzien worden van deuren, lades,
kunststoffen bakken en verdeelschotten.

“ Grote flexibiliteit en eenvoudige montage “
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