Redirack is fabrikant van stockagesystemen sedert 1952 (CORNIX groep)

REDIDRIVE ® ● DRIVE-IN & DRIVE-THROUGH
REKEN EN
BESPAAR !

RediDrive ® beantwoordt aan de
europese normen F.E.M. 10.2.07

paletrekken
147 m² - 3 niveaus
162 paletten

16 600

17 300

8500 mm

drive-in
141 m² - 3 niveaus
330 paletten

winst : 100 % !
Ongemonteerd geleverd.
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw drive-in.
Vraag een gratis bestek !

Ons studiebureel staat te Uwer beschikking voor het opmaken van een
inplantingsplan met bestek volgens Uw behoefte. Raadpleeg ons !

REDIRACK DRIVE-IN SYSTEEM "REDIDRIVE ®"

INRIJSTELLING

Het REDIRACK DRIVE-IN SYSTEEM "RediDrive®" (inrijstelling) is uiterst geschikt daar waar grote hoeveelheden van eenzelfde product
met een relatief hoge rotatie gestockeerd worden.
De DRIVE-IN werkt volgens het LIFO principe d.w.z. last in, first out. Mits een wijziging in de inplanting kan van Uw DRIVE-IN (inrijstelling) een DRIVE-THROUGH (doorrijstelling) gemaakt worden. Deze werkt dan volgens het FIFO principe d.w.z. first in, first out.
De plaatsbenutting van het DRIVE-IN systeem REDIRACK "RediDrive®" is optimaal, daar slechts een minimum aan doorrijgang dient vrij
te blijven. Men rijdt immers "in" of "door" de stelling. Dit is van groot belang daar waar de ruimte beperkt is of ook nog daar waar de
ruimte duur is (b.v. diepvries of frigoruimtes).

verstelbaar om
de 62,5 mm
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schoring
stijl
eindstop voor rail
Ladderbescherming continu type "boot".
Ten einde schade veroorzaakt aan de stijlen door heftrucks te beperken is een ladderbescherming
een absolute aanrader. Deze worden verankerd in de grond.
Verstevigingstunnel voor een betere stabiliteit.
Andere kleuren beschikbaar mits supplement.
Kleur standaarduitvoering : ladders, schoring, rails, .. : sendzimir. Draagarmen, beschermingen, inrijneuzen, .. : geel RAL 1018.
De rails in sendzimir worden bevestigd op consoles beschikbaar in verschillende modellen en afmetingen teneinde Uw
installatie te optimaliseren. Verschillende types rails zijn beschikbaar in functie van Uw behoeftes : met of zonder neus, hoekijzer, …
Inrijneus : beschermt Uw stijl tegen de schokken van paletten en geleidt de paletten in het vak. Beschikbaar in enkelzijdige of in
dubbelzijdige uitvoering.
Verstevigingskruisschoren achter- en bovenaan. Breedte (110, 127, 140 of 160 mm) en dikte stijl in functie van de vereiste belastingen.

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN

UW KLEURKEUZE
Standaardkleur voor dit product (+/- 6 à 8 weken) :
Zink geel

ral 1018

(schoring, stijlen en rails : sendzimir)
www.redirack.eu

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

Andere standaardkleuren mits meerprijs 5 %
(leveringstermijn +/- 6 à 8 weken) :
Ivoor (crème)

ral 1013

Oranje-rood

ral 2002

Gentiaan blauw

ral 5010

Lichtgrijs

ral 7035

(schoring, stijlen & rails altijd sendzimir)
Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 8 weken)
(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).
Gegalvaniseerde versie beschikbaar mits supplement (+/- 10 weken)

ANDERE REDIRACK ® PRODUCTEN

Paletrekken

Overdekte opslag

Draagarmstellingen

Bobijnrekken

Platforms

Legbordstellingen

Dynamische opslag

Halfzware rekken

STORAGE SYSTEMS FOR LIFE
www.redirack.eu

REDIRACK VLAANDEREN

REDIRACK WALLONIE

ANTWERPEN (Kiel)

NIVELLES

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)3/825 30 90
sales@cornix.eu

++/32/(0)67/411 241
++/32/(0)67/411 249
sales@cornix.be

REDIRACK NEDERLAND

REDIRACK EXPORT SALES

DOETINCHEM (geen showroom)

NIVELLES

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

++/32/(0)3/240 11 30
++/32/(0)3/825 30 90
sales.nl@cornix.eu

++/32/(0)67/894 225
++/32/(0)67/894 220
export@cornix.eu

