Ochrona regałów –
czy jest nam potrzebna ?

Ochrona regałów
Rack Guard ALFA

Jasne pytanie – jasna odpowiedź: Tak!

Bogaty asortyment produktów
Oprócz wysokich inwestycji we flotę urządzeń do transportu
wewnętrznego w centrach logistycznych, systemy regałowe stanowią
o wysokim czynniku kosztów utrzymania i konserwacji. To już
tylko z tego powodu własciciele magazynów, centr logistycznych
i agencji spedycyjnych, powinni brać szczególnie pod uwagę

znajdziecie Państwo u nas,

ochronę systemów regałowych.

Waszego Specjalisty w dziedzinie
Naprawy, na przykład po zderzeniu z wózkiem widłowym, wymagają
kosztownych napraw, których przy uzyżciu innowacyjnej ochrony

bezpieczeństwa i ochrony pracy.

regałów Rack Guard ALFA można by było uniknąć.

Skutecznie absorbuje energię siły uderzeń dzięki zastosowa-

Sprawdzony i potwierdzony

niu dodatkowych, wewnętrznych, wzmacniających ścianek
Słupek Rack Guard Alfa mocowany jest bezpośrednio do nogi
regału, ochrania krawędzie jego pionowych elementów. Montaż
produktu jest szybki i niezwykle łatwy, nie wymaga użycia
narzędzi, słupek nie jest przytwierdzany do podłoża. Rack
Guard Alfa wykonany został z trwałego, elastycznego tworzywa
sztucznego. Osłona magazynowa Rack Guard jest ratyfikowana
przez TÜV.

przez TÜV
ROS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pokrzywno 16A
61-315 Poznań
e-mail: info@rospolska.pl
tel. +48 530 739 823; tel. +48 517 373 513

Innowacyjny system
Wytrzymały
Elastyczny
Podlega recyklingowi

Innowacyjne rozwiązania w zakresie
ochrony przed uderzeniami

Szerokość stopy regału

75 - 100 mm

Prosty montaż produktu ALFA

100 - 125 mm
2. Nałożyć produkt
1. Rozciągnąć
ścianki

Wysokość 600 mm

Stopa regału

Stopa regału

Stopa regału

3. Gotowe !

Przykładowy scenariusz uszkodzeń regału bez
ochrony ALFA
Nr.Art. DF-RG 1

Podczas cofania wózek widłowy uderza w stopę regału,
konieczne jest podjęcie natychmiastowego działania,
w celu zabezpieczenia systemu regałowego.

Nr.Art. DF-RG 2

Wysokość 400 mm

Rozmiary

Nr.Art. DF-RG 3

Nr.Art. DF-RG 4

Nr.Art.

Wysokość

Szerokość stopy

Masa

DF-RG-1
DF-RG-2

600 mm

75 - 100 mm

1,0 kg

600 mm

100 - 125 mm

DF-RG-3

1,2 kg

400 mm

75 - 100 mm

0,7 kg

DF-RG-4

400 mm

100 - 125 mm

0,9 kg

DF-RG-5

1000 mm

75 - 100 mm

1,5 kg

DF-RG-6

1000 mm

100 - 125 mm

2,1 kg

Opis produktu

Wysokość 1000 mm

Odbojnica energochłonna Rack Guard Alfa wykonana została
z elastycznego, odpornego na odkształcenia materiału. Odbój
d-flexx posiada innowacyjny system wewnętrznych ścianek,
które skutecznie absorbują siłę uderzeń dzięki czemu nie ulega
uszkodzeniom.
Słupek Rack Guard Alfa mocowany jest bezpośrednio do nogi regału. Montaż produktu jest szybki i niezwykle łatwy, nie wymaga
użycia narzędzi, słupek nie jest przytwierdzany do podłoża.
W ofercie dostępne są modele słupków o szerokości regałów:
75-100 mm oraz 100-125 mm. Wysokość słupków: 400 mm,
600 mm lub 1000 mm.
Nr.Art. DF-RG 5

Nr.Art. DF-RG 6

1. Należy poinformować niezwłocznie Inspektora BHP oraz
rozpocząć procedurę przeglądu uszkodzonych regałów
2. W wyniku zaistniałej sytuacji pracownicy muszą
zdemontować niezbędne części i usunąć towar w celu
przygotowania regału do naprawy. Procesy logistyczne
w tym obszarze są zablokowane.
3. Naprawa regału musi być przeprowadzona przez fachowy personel - w większości przypadków zewnętrznych
dostawców usług, co prowadzi również do
zakłócenia codziennego systemu pracy.
4. Następnie dwóch pracowników uzupełnia naprawione
regały towarem, nie biorąc udziału w bieżącej działalności
przebiegu dnia.
5. Poprzez zaburzenia systemu dnia, dostawa zamówień
zostaje opóźniona, a najgorszym scenariuszem
pozostaje spadek sprzedaży.
6. …… no i rachunek za naprawę przyjdzie na pewno !

