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Draagarmstellingen zijn een zelfdragend modulair systeem dat over het algemeen 

en andere materialen in brede afmetingen.

De belangrijkste kenmerken van deze stelling:
-Structuur voor het eenvoudig opbergen van stukken van verschillende lengtes.
-Snelle en eenvoudige montage.
-Zelfdragende structuur die geen wand- of plafondmontage vereist. 
-Het snel kunnen verschuiven van de planken.
-Gebruik van verschillende bewegende systemen voor de opslag van goederen. 
-Mogelijkheid om ook korte ladingen of pallets op te bergen door middel van speciale 
doorlopende niveaus.
-Mogelijk thermisch verzinkte afwerking voor gebruik in buitenruimtes.
-Mogelijkheid tot verdere uitbreidingen en het toepassen van plafond- en zijbescher-
ming.
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HET SYSTEEM

De structutele elementen van deze stelling zijn:
kolommen, planken en kruisen.
De kolommen vertegenwoordigen het verticale 
ondersteunende element van de structuur. De kolom-
men zijn het verticaal ondersteunende element met 
knoopsgaten, waardoor de gewenste hoogte kan 
worden gekozen.  Er zijn verschillende hoogtes en 
afmetingen beschikbaar.

De beugels zijn het onderdeel van de structuur dat de 
belasting materieel ontvangt, ze zijn vrijdragende 
montage op de kolommen door middel van een borging 
die zich onder spanning gedraagt als een wigvormige 
wig. Ook voor de armen kun je kiezen tussen verschil -
lende modellen met verschillende lengtes en capacitei-
ten.

Het laatste fundamentele element van de structuur is de 
kruisschoor die de verschillende staanders met 
elkaar verbindt en hen stabiliteit geeft. De grootte en het 
aantal van deze laatste worden vastgesteld op basis van 
de kenmerken van de kruisen.
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De volgende afbeeldingen tonen enkele details van constructie-elementen die onze systemen kenmerken.

1. Gezamelijk systeem om armen en kolommen te verbinden

2. Contrastgeleider voor heftruck

3. Plafond met dakgoot

4. Voorste laadstop
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Tijdens deze fase worden de technische en dimensio-
nale eigenschappen van de systemen bepaald, 
waarbij er rekening word gehouden met het 
beschikbare oppervlak.  De materialen die moeten 
worden opgeslagen en het hanteringssysteem dat 
moet worden gebruikt. Dankzij deze analyse en met 
het comfort van onze ervaring komen we tot de 
ontwerpoplossing die het best voldoet aan de 
behoeften van de klant op het gebied van capaciteit, 
handling en kenmerken in het algemeen.

DESIGN
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De Cantilever-schappen worden zoals al onze producten 

kwaliteitsmaterialen en in overeenstemming met de 
strengste veiligheidsvoorschriften. Alle componenten 
van de structuur zijn onderworpen aan strenge tests op 
de afdeling industrieel ontwerp en productie afdeling 
van de Polytechnic University of Bari in overeenstemming 
met de FEM 10-02-02-normen en met Eurocode 3 en de 
UNI met betrekking tot ontwerp van staalconstructies.

VEILIGHEID
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Van ambachtelijke toepassing tot industriële perfectie, altijd met 
dezelfde onveranderde passie.
Een pad dat werd geboren in 1957 en dat vandaag is voltooid in 

rekken en opslagfaciliteiten.

functionele aspecten van het concept van ruimte, waaraan het 
bedrijf met zijn producten strategisch belang en esthetisch-for
mele functionaliteit verleent.
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TOEPASSINGEN

Draagarmstellingen worden in verschillende sectoren gebruikt voor 
de opslag van omvangrijke materialen, de meest voorkomende 
toepassingen zijn:

- opslag van houten panelen
- opslag van gelamineerde houten balken
- opslag van plaatstalen platen
- opslag van bouwmaterialen: balken, panelen en pallets

Het systeem wordt aangevuld met een reeks accessoires 
waarmee u de stelling kunt aanpassen,  zoals de plafonds die op 
buitenposten worden toegepast en de mogelijkheid te bieden 
om brede overdekte ruimtes en zelfdragende opslagsystemen 
te creëren.



Contactgegevens

Vragenlijst

Lengte    : 
Breedte   :
Hoogte   :
Draagvermogen per arm :              KG

Adres van levering  :
    :
    :

Montage   : JA/NEE

Naam klant  :
Contactnaam :
Adres   :
Postcode + Plaats :
Telefoonnummer :
Mobiel  :
E-mailadres  :
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