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Systém pro skladování nářadí Treston Tower, rám s kolečky, 890701-45
Obj. číslo:

103007069

Výrobce:

Treston

Anotace
Čtyřstranný systém pro efektivní skladování a práci, který je sestaven z perforovaných panelů.
Rám o modulární šířce M750.
Rozměry 860 x 880 x 2105 mm.
Umístěn na soklu s kolečky.
Mobilní varianta pro snadnou manipulaci a převážení.
Základna umožňuje manipulaci pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku.
Technická specifikace
Rozměry: 860 x 880 x 2105 mm.
Maximální nosnost: 600 kg.
ESD provedení: ne.
Záruka: 5 let.
Modulární šířka: M750.
Příslušenství: určené pro modulární šířku M750.
Vše má své místo, jednoduše a přehledně
Úložná a pracovní stanice Treston Tower je univerzální a snadno přizpůsobitelná pro různá prostředí a úkoly. Je
ideální do montážních linek vozidel a strojů, oddělení údržby a úklidu a pro jakoukoli další práci, která vyžaduje v
blízkosti pracoviště velké množství mobilního úložiště a pracovního prostoru. Protože je rám vybaven svislým
profilem o modulární šířce M750, můžete na stanici Treston Tower nainstalovat téměř všechno příslušenství
kompatibilní s touto šířkou.

Až 8 m² úložného prostoru na méně než 1 m² podlahové plochy
Treston Tower je ideální pro provozy implementující filozofii LEAN a 5S. Otevřená struktura umožňuje snadnou a
rychlou vizuální kontrolu pracovní stanice. Zvýšíte produktivitu a efektivitu a ušetříte čas také tím, že umístíte
všechny nástroje a spotřební materiál do správné výšky pro uživatele.

Rozměry jednotky jsou 860 x 880 mm a vybírat můžete ze dvou variant: se soklem (výška 1960 mm, nosnost 1000
kg) nebo kolečky (výška 2105 mm, nosnost 600 kg). Obě verze můžete převážet na paletovém či
vysokozdvižném vozíku.
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Rám je vyroben z práškově lakované oceli (šedá, RAL 7045). Příslušenství a doplňky jsou dostupné ve světle šedé
barvě (RAL 7035).

Zvyšte svoji produktivitu a efektivitu
Už jste někdy přemýšleli o tom, kolik času zbytečně strávíte při chození pro nástroje, spotřební materiál a
součástky? Například pokud tým 10 osob pracuje 8 hodin denně a každá osoba používá 4 minuty k chození pro
nástroje a jejich vracení 4x za hodinu, výsledkem je více než 10 hodin ztraceného času, a to v jedné směně! Za rok
to představuje více než roční pracovní dobu jedné osoby!

Problém: nástroje, součástky a spotřební materiál musejí být vyzvedávány z fixní pracovní stanice, jako je skříň,
police, zásuvka nebo pracovní stůl. Jejich vyzvedávání, hledání a vracení vede ke ztrátě pracovní doby a efektivity.

Řešení: nářadí, spotřební materiál a součástky jsou uloženy v blízkosti pracoviště, a to v úložné a pracovní stanici
Treston Tower, která je mobilní a může být vybavena širokou škálou ergonomického příslušenství. Účinnost se
zlepší, když jsou všechny požadované položky ihned k dispozici. Díky ideální ergonomické výšce a snadné
přístupnosti nástrojů se navíc eliminuje pracovní neschopnost zaměstnanců.

Kdy zvolit úložnou a pracovní stanici Treston Tower?
Pokud skladovací nebo nosná kapacita servisního vozíku nebo zásuvkové jednotky nestačí a potřebujete
jednotku, která se pohybuje snadněji než pracovní stanice a kterou můžete mnoha způsobit vybavit a přizpůsobit,
je Treston Tower tou správnou volbou právě pro vás.

Dodatečné děrované panely rozšíří vaše pracoviště o dalších 8 m2 úložného prostoru pro nářadí a spotřební
materiál. Pokud vyměníte panely za průchozí regály a stohovací přihrádky, získáte úložiště, které se stane
součástí FIFO. Nebo přidejte obojí, spolu s ocelovou policí, osvětlovací jednotkou a držák na LCD a vytvoříte tak
pracovní stanici, kterou můžete použít jako úložiště nástrojů, počítačovou pracovní stanici a malý úložný prostor.
Bez ohledu na to, jakou možnost si vyberete, perforované boční stěny jsou vždy připraveny pro panelové háčky,
které umožní univerzální ukládání nástrojů.
Technická data
Název parametru

Hodnota

Rozměry (š x h x v)

860 x 880 x 2105 mm

Barva

světle šedá RAL 7045

Nosnost

600 kg

Materiál

práškově lakovaná ocel

ESD provedení

ne

Montážní rám

M750
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