أ
�رفف المنصات النقالة
أ أ
أ
و�نظمة �رفف �خرى

عنا

مختبر فحص داخلي

 7مرافق تصنيع

أ
ت�سست شركة " "Dexionأ(التي تعني «الصحيح»
من اليونانية القديمة) في الصل أمن قبل
ديميتريوس كومينو .طور كومينو �رفف "Dexion
 ،)1947( "Slotted-Angleوالتي قدمت للعالم
التخزين القابل للتعديل
أ
التخزين القدرة على أ
وستستمر في تطوير �نظمة �رفف المنصات النقالة
المصممة لهذا الغرض من "."Dexion
أ
نحن �حد المزودين ال رائدين أفي العالم للحلول
اللوجستية منذ يناير � ،2018صبحت ""Dexion
ً
Gonvarri
عضوا في مجموعة " Materialأ
ً
 ،"Handling Groupوالتي تضم �يض ا عالمات
تجارية صناعية رائدة مثل ""Constructor
و" "Kastenو" "Stålteknikو"."Kredit
أ
بفضل إجمالي  7مواقع إنتاج في �لمانيا ورومانيا
وجمهورية التشيك،
وروسيا وفنلندا والسويد أ
فإننا نزود عمالئنا فيً جميع �نحاء العالم أبحلول
لوجستية مصممة وفق ا الحتياجاتهم .من الرفف
بالكامل،
الثابتة إلى حلول
التخزين المؤتمتة ً
أ
نقدم لعمالئنا في جميع �نحاء العالم حلول كاملة
لمستودعاتهم.
نوظف  1300شخص في أ�وروبا .ولدينا ممثلين أ� ً
يض ا
أ
أ
إفريقيا
مثل
العالم
من
كبيرة
اء
ز
ج
�
وفي
وروبا
�
في
أ
أ
أ
والشرق الوسط والواليات المتحدة المريكية و�مريكا
الجنوبية يشكلون شبكة توزيع واسعة النطاق.
بغض النظر عن مكان وجودك ،فنحن ً
دائم ا في
العب ا ً
متناول اليد بصفتنا ً
عالمي ا.

أ
التزام �خالقي

طاقم من  400موظف الستقبال العمالء

عنا

أ
�رفف المنصات النقالة
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أ
مقدمة لرفف المنصات النقالة
أ
يعد تخزين البضائع على منصات نقالة هو الطريقة أال ك ـثر ً
شيوع ا إلدارة مخزون المستودعات� .رفف
أ
الطريقة ال ك ـثر فعالية لمنصات التخزين النقالة ،لكن فهم نوع الهيكل المطلوب
النقالة هي
أ
المنصات ً
مربك ا في بعض الحيان.
قد يكون
أ
وهذا ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها .إن وجود مجموعة
�رفف المنصات النقالة مصنوعة من الفوالذ ،أ
يمكننا تحقيق سعة التحميل التي تحتاجها بفضل
واسعة من المنتجات لالختيار من بينها ،يعني �نه
هيكل أ�رفف المنصات النقالة الذي يناسب عملياتك أب�ك ـثر الطرق توفيراً.
يمكن تكوين أ�نظمتنا بسهولة بعدة طرق ً
بناء على احتياجاتك وحمولة المنصات النقالة لضمان حل
تخزين مستودعات وظيفي ومنطقي لك.
أ
هناك أ
مجموعة من �نظمة التخزين التي يمكنها توفير اقتصاديات التخزين أ
مهما كانت أالصناعة ،أ
( )MOVOللسلع المجمدة والمخازن الباردة؛ إلى �نظمة
المتحركة
رفف
ال
و
�
المثلى .من الرفف النقالة
أ
أ
ً
ً
المنصات النقالة التي تعمل بنظام الوارد �وال يخرج �وال ( )FIFOللبضائع السائبة مثل تلك التي لها
"تاريخ صالحية".

مقارنة النظام وخصائصه المميزة

أ
�رفف المنصات النقالة ذات الممر الواسع (القياسي)

استثمار منخفض

استفادة قصوى
من المساحة

استفادة قصوى
من الحجم

سهل التعديل
والتكيف

جيدة لوصول
أ
الف راد إلى
المنصات النقالة

يمكن استخدام
أ
�نظمة البليت
التي تعمل بنظام
الوارد أ� ً
وال يخرج
أ� ً
وال ()FIFO

جيدة للتعامل
مع مجموعة
كبيرة من
المنتجات

ذات الممر الضيق

أ
مقدمة لرفف المنصات النقالة

تخزين عميق/نقال
نظام المنصات النقالة المكوكية
أ�نظمة المنصات النقالة التي تعمل بنظام الوارد أ�والً
يخرج أ� ً
وال ()FIFO
بك رات الدفع الخلفي
أ
�رفف المنصات المتحركة ()MOVO
أ
الرفف ذات ال رافعة
خيار جيد

أ
الخيار الفضل

أ
أ
أ
انظر الصفحات التالية لمعرفة المزيد عن �نظمة الرفف والملحقات الخرى التي نقدمها.
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أ
�رفف المنصات النقالة ذات الممر الواسع
أ
الخصائص الساسية
•وصول ّ
حر وغير مقيد في جميع
أ
الوقات
أ
•التكيف المثل مع مجموعة واسعة
من المنصات النقالة
أ
•ارتفاعات �رفف تصل إلى  15متر
وحمولة قصوى تصل إلى ً 30
طنا
•مكونات " "P90محمية بشكل دائم
آ
من الت�كل

لماذا يتم استخدام الممر الواسع؟
•إنه مناسب لبضائع المنصات النقالة
الكبيرة المختلطة
•تم بيع حلول أالرفف أال كـثر شيوعاً
لدينا لمدة تزيد عن ً 50
عاما
•إنها مناسبة لرافعة شوكية موازنة
قياسية

أ
�رفف المنصات النقالة

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
توفر ً�رفف المنصات النقالة ذات الممر العريض أ" "P90لفرق التخزين الخاصة بك
ً
وصوال غير مقيد إلى جميع المنصات في جميع الوقات .يوفر النظام ً
وتجميع ا
تنوع ا
أ
أ أ
ك�رفف �حادية العمق �و مزدوجة العمق.
أ
المستودعات
متطلبات
مع
بسهولة
""P90
النقالة
المنصات
رفف
�
تتكيف
أ
والتخزين الخاصة بك ،وذلك بفضل أمجموعة متنوعة أمن العرض والعماق
متاحة ،وهي
مساحة
أ
واالرتفاعات .في أالواقع ،سوف تتناسب �رفف " "P90مع �ي أ
"� "Chepو
منصات "� "Euroو
أ
سواء كانت أ
مناسبة لجميع �نواع المنصات  -أ
المنصات التي يمكن التخلص منها �و المقيدة �و الصناديق الشبكية �و الحاويات.
بشكل مثالي مع احتياجاتك
يتكيف النظام المعياري والمناسب للمستقبل أ
الخاصة  -بفضل الحزم المختلفة ودعامات الزوايا والرفف ومجموعة الملحقات
الشاملة.
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ذات الممر الضيق
أ
الخصائص الساسية
•إمكانية الوصول الكامل وغير
المقيد إلى المنصات الفردية
أ أ
•التكوين المثل لقصى قدر من
التخزين والكـثافة والكـفاءة
أ أ
•تحقق االستخدام المثل لي
أ
مساحة �رضية ومساحة تخزين
وارتفاع مستودع (حتى ارتفاع يصل
إلى ً 20
مترا)
أ
•�ي تكاليف إضافية ستمنحك قيمة
مضافة للمساحة المحسنة
•تستخدم ً
جنبا إلى جنب مع
شاحنات الممرات الضيقة ً
جدا
()VNA

لماذا يتم استخدام الممر الضيق؟

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

•يسمح بوجود المزيد من المنصات
مقارنة بالممر الواسع
•لديك بالفعل شاحنات للممرات
الضيقة ً
جدا

أ
أ
خيارك المثل لتوفير المساحة إذا
هي
الضيق
الممر
ذات
النقالة
المنصات
رفف
�
أ
كانت مساحة التخزين لديك محدودة .وتمنح فرقك �قصى سعة تخزين ،وتسمح
بانتقاء الطلبات بسرعة وتتيح سهولة الوصول إلى جميع المنصات النقالة.
أ
تجمع أ�رفف المنصات النقالة ذات الممر الضيق بين مجموعة كبيرة من المي زات
لتتيح �فضل استخدام ممكن للمساحة وانتقاء الطلبات بسرعة .إنها مدمجة
وفعالة ،وهي عبارة عن مجموعة إنشاءات تستخدم في مجموعة متنوعة من
الصناعات حيث تكون مساحة التخزين محدودة.
تضمن ارتفاعات أو�عماق النظام المتفاوتة ً
القابلة
الدعم
عوارض
مع
جنب
إلى
ا
جنب
أ
أ
لضبط االرتفاع � أقصى قدر من المرونة مع رافعات التكديس ذات الرفع المنخفض �و
ال رافعات العالية �و رافعات التكديس الرفع العالي .إنه نظام مناسب ً
تمام ا لتخزين
أ
أ
واسترجاع المنصات النقالة ب�ريحية �و النتقاء الطلبات بسرعة أمباشرة من المنصة
غالب ا ما تكون معدات المناولة مؤتمتة وموجهة ً
النقالةً .
سلكي ا �و باستخدام السكك
الحديدية.
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أ
�رفف المنصات المتحركة ()MOVO
أ
الخصائص الساسية
• ّوفر ما يصل إلى  %50من المساحة
أ
المطلوبة بواسطة �رفف المنصات
النقالة التقليدية ،وقم بزيادة سعة
التخزين بنسبة تصل إلى %80
•تخفض من تكاليف الطاقة
والتشغيل والتنظيف لتعود بعائد
استثمار جيد
•وصول إلى المنصات النقالة الفردية
%100
أ
•مناسبة لي نوع من البضائع في
المستودعات
•سالمة تشغيلية مضمونة عند 30-
درجة مئوية؛ مثالية لالستخدام في
غرف التخزين البارد

أ
لماذا يجب استخدام �رفف
المنصات المتحركة ()MOVO؟
•تخزين عالي الكـثافة
•عندما تحتاج إلى زيادة مساحة
التخزين لديك ولكن ال يمكنك
توسيع مستودعك
•إنها مثالية لصناعة المواد الغذائية،
ويمكن استخدامها في أالمخازن ذات
درجات الحرارة العادية �و المخازن
الباردة

أ
�رفف المنصات النقالة

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
المتنقلة ( )MOVOهي حل ديناميكي يوفر ما يصل إلى ضعف أسعة
الرفف
أ
التخزين من �رفف المنصات النقالة التقليدية في نفس المساحة .توفر أالرفف
المتنقلة ( )MOVOالتفوق التقني والمرونة الكاملة ،وهي مناسبة لكل �نواع
البضائع المخ زنة ،ولديها مجموعة واسعة من الملحقات.
أ
( )MOVOعالية التحميل الذي يتم التحكم فيه
المتنقلة
يعمل نظام الرفف
أ
أ
ـتروني ا على قضبان �رضية ويمكن �ن يحمل حموالت كبيرة تصل إلى ً 24
إل ك ً
طن ا
أ
أ
ً
تضمن �حدث تقنيات المستشع رات
على ارتفاعات �رفف تصل إلى  12مترا .بينما أ
وخيارات التحكم المتغيرة سهولة التشغيل والمان المطلق.
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منصات نقالة مكوكية
أ
الخصائص الساسية
•اقتصادية وموفرة للوقت؛ ال تتطلب
استخدام رافعات شوكية خاصة
•مستوى منخفض من المخاطر
أ أ
�و الضرار التي تلحق بالمعدات
وموظفي التشغيل
•سريعة ومستدامة؛ تتعامل تلقائياً
مع انتقاء واسترجاع المنصات النقالة
•يمكن التقاط المنصات وإيداعها
وإعادة تنظيمها بدقة كبيرة
•درجة حرارة التشغيل فوق الصفر0 :
درجة مئوية إلى  45 +درجة مئوية
 /تحت الصفر 1- :درجة مئوية إلى
 30درجة مئوية  /يمكن استخدامالطراز الهجين في كال نطاقي درجات
الحرارة
أ
•معتمدة بعالمة السالمة الوروبية
•تتوفر إصدارات ATEX

لماذا يتم استخدام المنصات
النقالة المكوكية؟

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
•توفر مساحة تخزين �كـثر فاعلية
وعالية الكـثافة
•تقلل من عدد شاحنات الرافعة
الشوكية الالزمة
•تخزين البضائع على المدى الطويل

آ
نظام المنصات النقالة المكوكية عبارة عن حل تخزين شبه �لي وعالي الأ ك ـثافة
لمناولة البضائع داخل القنوات المشابهة إلعدادات المنصات المتحركة �و المتدفقة.
أ
اقتصادية وموفرة للوقت ،فهي تلغي الحاجة ل رافعة شوكية لدخول الرفف.
تعد المنصات النقالة المكوكية التي يتم التحكم فيها عن ُب عد ً
بديال عالي ال ك ـفاءة
أ
المكوكية
النقالة
المنصات
نظام
يعمل
المتحركة.
رفف
وال
أ
أ
أ
أ
المباشر أ
للتخزين أ
ً
ً
ً
ً
يخرج �وال (� )FIFOو ما يدخل �خيرا يخرج �وال ()LIFO
إما على مبد� ما يرد �وال أ
للعمليات التي تحتوي عدد �قل من خطوط اإلنتاج التي يتم تخزينها بكميات
كبيرة.
7

© Dexion 2021

المتحركة
أ
الخصائص الساسية
أ
•تخزين لكل متر مكعب يزيد عن �ي
آ
نظام تخزين �خر
•تخزين عالي الكـثافة  -زيادة
أ
االستفادة من الرضية ومساحة
التخزين
أ
•يمكن الوصول إليها من خالل مبد�
أ� ً
ما يدخل أ� ً
وال ()LIFO
خيرا يخرج
•سكك حديدية ملساء للمنصات -
آ
لتحمل �من وخالي من العوائق

لماذا يتم استخدام المنصات
المتحركة؟
•كـثافة عالية ،حجم تخزين كبير
•دوران محدود للمخزون  -مثالي
للسلع الموسمية والتخزين المبرد

أ
أإذا كنت تقوم بتخزين كميات كبيرة من البضائع المتشابهة �و المتطابقة ،فيمكن
النقالة المتحركة " "P90توفير ما يصل إلى  %90من مساحة
ل أرفف المنصات
ً
الرضية الحالية مقارنة بتخزين المنصات النقالة التقليدية.
أ
أ
" "P90ك ـفاءات من خالل تقليل �وقات
المتحركة
النقالة
المنصات
رفف
�
تخلق
أ
السماح بوصول �كبر مقارنة بالتخزين ال ك ـتلي .يسمح
تحميل وتفريغ الممر ،مع أ
بتكديس الصفوف بجانب بعضها
والخلفية
مامية
ال
القضبان
وضع أ
أ
المنصات على أ
البعض ب�مان وك ـفاءة؛ �ساسي للعناصر التي تعتبر هشة �و غير مستقرة.
أ
أ
خيرا يخرج أ� ً
أ ً
وال ( )LIFOيعني �نه يمكن الوصول إلى المنصات
مبد� ما يدخل � أ
الفردية واحدة تلو الخرى من مقدمة الرف.

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
�رفف المنصات النقالة
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أ
الرفف ذات الرافعة
أ
الخصائص الساسية
•تخزين عالي الكـثافة  -زيادة
أ
االستفادة من الرضية ومساحة
التخزين
•يمكن ربطها أب�نظمة إدارة المخازن
أ
•يمكن الوصول إليها من خالل مبد�
أ
أ� ً
أ ً
وال ( )FIFOومبد�
ما يرد �وال يخرج
أ� ً
ما يدخل أ� ً
وال ()LIFO
خيرا يخرج
أ
•تم تقليل �خطاء االنتقاء والتغذية
•زيادة حركات المنصة في الساعة
بسبب سرعة الرافعات

أ
لماذا يتم استخدام الرفف ذات
ال رافعة؟
•تخزين كـثيف للغاية
•تتوفر إصدارات للتخزين بدرجة
الحرارة المحيطة والتجميد
•وفورات كبيرة في تكاليف العمالة
أ
•تحسين اإلنتاجية وتقليل الخطاء

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
أ
ديناميكي �و شبه مؤتمت بالكامل .ك ـثافتها
الرفف ذات ال رافعة هي حل لمستودع أ
العالية وإنتاجيتها العالية مناسبة لجميع �نواع التخزين.
أ
نظام إدارة المستودعات الخاص بك ويمكن تكوين الرفف
افعات مع أ
تتكامل ال ر أ
أ
كنظام �حادي �و مزدوج �و أمتعدد العمق .تعمل رافعة التكديس على سكك بارتفاع
يصل إلى ً 25
مترا ويمكن �ن تنقل ما يصل إلى  200منصة نقالة في الساعة.

9

© Dexion 2021

متعددة المستويات
أ
الخصائص الساسية
أ
أ
•تجمع بين �رفف خشبية �و شبكية
أ
أ
�و متشابكة �و فوالذية حسب
المتطلبات
•تم زيادة عدد مستويات االنتقاء
أ
•يمكن �ن تجمع بين تخزين
المنصات النقالة وتخزين البضائع
الصغيرة
•تلغي الحاجة إلى طابق الميزانين
•تدمج بسهولة رشاشات الحريق
أ
و�نظمة اإلضاءة

أ
لماذا يتم استخدام الرفف متعددة
المستويات
•تزيد االستفادة من االرتفاع الكامل
للمبنى
•ال يمكن تمديد المستودع نحو
الخارج ،ولكن يمكن توفير االرتفاع
فيها
•تسمح بزيادة االنتقاء في مستويات
متعددة

أ
�رفف المنصات النقالة

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
مع �رفف المنصات النقالة متعددة الطبقات من " ،"Dexionيمكنك إنشاء مم رات
انتقاء أيدوية لفرقك على مستويات مختلفة ،من خالل توفير مم رات مدمجة في
هيكل �رفف المنصات النقالة.
أ
أ
نقدمها االستخدام المثل
التي
المستويات
متعددة
النقالة
المنصات
رفف
�
أ
توفر أ
رضيات المي زانين
للمساحة �ك ـثر من تلك الموجودة في أهياكل وتخطيطات �
النقالة ً
عددا من المستويات
التقليدية .ينشئ هذا النوع من هيكل �رفف المنصات
والمم رات لتخزين البضائع وجمعها  -كل شيء ً
بدءا من الك راتين والصناديق إلى
تخزين المالبس على الشماعات.
يمكن تركيب الهياكل متعددة المستويات إما مباشرة من أالرضية أ�و ً
بدال من ذلك
ً
خصيص ا  -مما يسمح بمنطقة تخزين متعددة الوظائ ـف
فوق أهيكل نصفي مصمم
في السفل.
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المنصات النقالة المتدفقة
أ
الخصائص الساسية
•الحمولة واالسترجاع المخصصان
أ
يعنيان �نه ال يلزم سوى ممرين
للرافعة الشوكية
أ
أ
•تستخدم مساحة �رضية �قل بنسبة
أ
تصل إلى  %60عن �رفف المنصات
النقالة التقليدية
أ
أ�والً
مبد� ما يرد أ�والً
•تعمل على
يخرج
( - )FIFOللتدوير التلقائي للمخزون
أ
أ
•سرعات انتقاء �سرع وكـفاءة �كبر
للمستودعات

لماذا يتم استخدام المنصات
النقالة المتدفقة؟

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

•تخزين سائب/عالي الكـثافة
أ
•بديل �كـثر كـفاءة للتخزين الكـتلي
اللوجستيات في
لتدفق أ
•مثالية أ
مستودع �و منش�ة إنتاجية

أ
أ
المباشر للمنصات" مثالية إذا كنت
"التخزين
و
�
المتدفقة
المنصات
رفف
�
يعتبر
أ
أ
أ
ً
ً
النظام،
على مبد� ما يرد �وال يخرج �وال ( .)FIFOمع هذا أ
تقوم بتخزين البضائع أ
يمكنك استخدام مساحة �قل بنسبة تصل إلى  %60عما لو كنت تستخدم �رفف
المنصات النقالة التقليدية.
المتدفقة الخاص بنا حل تخزين ديناميكي مع وحدات
أ
يوفر نظام المنصات النقالة أ
ً
مدمجة لتناسب معظم �نواع و�حجام المنصات .إنها مناسبة تمام ا لصناعة
ناقل
أ
المشروبات �و كمرفق تخزين مؤقت في التصنيع.
أ
أ
المنصات بسالسة على أبك رات كاملة العرض �و مزدوجة المسار� .ثناء إزالة
تتحرك أ
مامي للحامل ،يتم احتجاز المنصات الخلفية في
ال
الجانب
على
مامية
ال
المنصات
ً آ
ً
الخلف .تكون حركة المنصات دائم ا �منة وسلسة بفضل الكبح التلقائي ،جنب ا إلى
جنب مع دليل الحمل المشترك ووحدة التوقف النهائي.
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بكرات الدفع الخلفي
أ
الخصائص الساسية
•زيادة تصل إلى  %75في سعة
التخزين مقارنة بالتخزين التقليدي
أ
•تخفيض العمليات إلى الحد الدنى
•وصول سريع وسهل لجميع القنوات
•مثالية لتخزين البضائع السائبة
ولمخازن التبريد
أ
•يمكن الوصول إليها من خالل مبد�
أ� ً
ما يدخل أ� ً
وال ()LIFO
خيرا يخرج
•معدالت إشغال عالية ً
جدا مقارنة
أ
أ
بالرفف المتحركة �و التخزين الكـتلي

لماذا يتم استخدام بك رات الدفع
الخلفي؟
•كـثافة عالية ،حجم تخزين كبير

أ
بك رات الدفع الخلفي  -حل تخزين ديناميكي يعتمد أعلى نظام �رفف المنصات
كنت
العجالت/السطوانات .أ مثالي إذا
النقالة " "P90بما في ذلك الناقالت ذات
أ
يخرج أ� ً
نقالة ً
لمبد� ما يدخل � ً
وال
خيرا
وفق ا
تخزن البضائع السائبة على منصات
(.)LIFO
أ
بمجرد اختيار منصة نقالة من سطح االلتقاط ،يتدحرج الباقي إلى المام ً
تلقائي ا
بسرعة مضبوطة .يمكن تخزين ما يصل إلى  9منصات نقالة بهذه الطريقة.
يمكن أ� ً
إضافية في
تخزين
مساحة
لتوفير
الخلفي
الدفع
ات
ر
بك
استخدام
ا
يض
أ
المناطق غير القابلة لالستخدام بخالف ذلك ،مثل المم رات المتقاطعة �و حول
مساند الرصيف.

أ
�رفف المنصات النقالة ""P90

أ
�رفف المنصات النقالة
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عربات دفع خلفي
توفر عربات الدفع للعربة لفرقك ً
تخزين ا
ً
يتمكنوا من
مباشرا عالي ال ك ـثافة حتى أ
الوصول السريع والسهل إلى الحمال
في بيائت المستودعات .يمكنهم
تحميل وتفريغ المنصات من نفس
واجهة الممر؛ تقليلأ مسافات انتقال
الشاحنات وتقليص �وقات الدورات.
أ
حجام العربات
تتوفر مجموعة أمن � أ
لتناسب جميع �نواع و�حجام المنصات.
يساعد الترميز اللوني للعربات
والتصميم الفريد متعدد العجالت
في تحديد المخزون ويضمن تشغيل
العربات بسالسة وموثوقية  -حتى في
البيئة الصعبة للمخازن الباردة.
يمكن أ� ً
يض ا استخدام عربات الدفع
الخلفي لتوفير مساحة تخزين إضافية
في المناطق غير القابلة لالستخدام
أبخالف ذلك ،مثل المم رات المتقاطعة
�و حول مساند الرصيف.

أ
الخصائص الساسية

تخصيص اختياري

•وصول سريع وسهل لجميع ممرات التخزين
•يتم تقديم المنصات ً
تلقائيا إلى سطح االختيار على الرف
أ
أ� ً
لمبد� ما يدخل أ� ً
وال (.)LIFO
•متاحة
خيرا يخرج
•بعمق يصل إلى  6منصات
أ
أ
•معدالت إشغال عالية ً
جدا مقارنة بالرفف المتحركة �و التخزين الكـتلي
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لماذا يتم استخدام عربات الدفع
الخلفي؟
أ
•بديل �رخص لبكرات الدفع
•مثالية لتخزين البضائع السائبة/
مخازن التبريد
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وحدات السحب
تسمح وحدات سحب المنصات النقالة
الخاصة بنا لفرقكأ بتحريك المنصات
ذهاب ا ً
ً
وإياب ا مثل الدراج ،حتى في ظل
حمولة كاملة تصل إلى  1000كجم .مع
هذا التخزين الفعال ،يمكنهم تفريغ
مسافة الخلوص ال زائدة المطلوبة فوق
المنصات.
توفر وحدة سحب المنصات النقالة
الوقت والمساحة لضمان بيئة عمل
فعالة وانتقاء مريح .أمن خالل تثبيت
وحدات السحب في �رفف المنصات
النقالة لديك ،يمكن زيادة عدد منصات
التحميل ومواقع االنتقاء مع االستم رار
في شغل نفس المساحة كما كانت من
قبل.
عالوة على أذلك ،تسمح مسافات أ
بشكل �سرع
أالتشغيل القصر باالنتقاء أ
و�ك ـثر ك ـفاءة ،وتوفير مساحة �رضية
ّقي مة في نفس الوقت.

أ
الخصائص الساسية
•زيادة سعة التخزين
•تخلق مساحة
•تسمح بالوصول السهل
•زيادة معدالت االنتقاء

تخصيص اختياري

لماذا يتم استخدام وحدات
السحب؟
•بيئة عمل محسنة للغاية لعمالك
•مناسبة لمناطق االنتقاء من المنصة
النقالة
أ
�رفف المنصات النقالة
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وحدة الكرتون المتدفق
وحدة التقاط ًالك رتون
يعد نظام
ً
ً
المتدفق حال سريع ا وم رن ا لنقل
محطات التجميع دون
المكونات إلى أ
ً
انقطاع .يمكنك �يض ا ضبط الرفوف
والعجالت بسهولة ألضمان الحركة
الفعالة للحزم ذات الحجام المختلفة.
يتميز نظام وحدة التقاط الك رتون
المتدفق بالمرونة الكافية للسماح
المستودعات
بتغيير تخطيطات
أ
حقيقة �نه
وتطويرها ،وذلك بفضل أ
يمكن بناؤها كوحدة ثابتة� ،و تزويدها
بعجالت قابلة للقفل.
ً
بدال من ذلك ،يمكن أ� ً
دمجها
ا
يض
أ
أ
المنصات النقالة على �ي
في �رفف أ أ
مستويات �دنى� ،قل من التخزين
السائب على سبيل المثال.

أ
الخصائص الساسية
•رفوف مريحة وقابلة للتعديل -
أ
لتحقيق �قصى كـفاءة للمناولة
•التحميل والتفريغ المنفصالن -
يمكن إجراء االنتقاء دون انقطاع
على كال الجانبين
•كـثافة تعبئة عالية لتخزين الكرتون -
أ
أ
مما يعني مساحة �رضية �كبر
•تركيب بسيط وسريع
•نظام معياري مباشر

تخصيص اختياري

لماذا يتم استخدام وحدة الك رتون
المتدفق؟
•مثالية لخط اإلنتاج الجانبي
أ
•تقلل من مسافات النقل و�وقات
االنتقاء
15
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الملحقات
أ
أ
أ
منش�ة تخزين صغيرة "جاهزة" ،فإن " "Dexionهو الفريق الذي يمكن أ�ن يوفر لك ً
ً
مخصص ا.
حال
إذا كنت تبحث عن �رفف لمخ زنك �و

أ
رفف للمنصات النقالة التي أنقدمها
االختيارية ،يمكن تصميم مجموعة �
بفضل مجموعتنا الواسعة من الملحقات واإلضافات
أ
ً
بسهولة بطرق متنوعة ،ودمجها في مجموعة متنوعة من النظمة واإلعدادات الموجودة مسبق ا .مهما كانت متطلباتك �و حمولة
المنصات النقالة.
أ
أ
أ أ
أ
سواء كنت تستخدم �رفف متحركة �و �رفف متنقلة (� )MOVOو تخزن البضائع السائبة ،فإن المر كله بالنسبة لنا هو تزويدك
باقتصاديات التخزين المثلى حتى تتمكن من تحقيق التوازن المثالي بين االستثمار والحجم والمناولة.

إ�شارات التحميل والتجميع
الفتات لتعليمات التحميل والتجميع يمكن تركيبها على الرفوف.
أ
أ
يجب �ن تحتوي جميع المستودعات على نظام إشارات وتميي ز .إنه الساس لنظام
ً
ً
صحيح ا ً
وسريع ا النتقاء البضائع
تحديدا
مناولة فعال داخل المستودع ،مما يوفر
وتحميلها.

حامل الرشاش

أ
�دى ارتفاع شعبية رشاشات الحريق المثبتة على الرف إلى تحقيق العديد من
الفوائد لسالمة المستودعات.

وهو متوفر في حجمين ليعكس متطلبات التحميل المختلفة ،حامل الرشاش
أ
أ
"� "P90حادي الجانب ويمكن تثبيته مباشرة على العمود ال ر�سي.

ملحقات ""P90

أ
�رفف المنصات النقالة
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الملحقات

رف الشبك السلكي

أ
يوجد سطح/رف شبكي على عوارض �رفف المنصات النقالة ويعمل كرف .وهو
أ
مناسب لتخزين الك رتون الصغير بمستويات االلتقاط ،وتخزين �حجام المنصات
النقالة غير القياسية ولتوفير الحماية للمشغلين وسائ ـقي شاحنات الرفع الشوكية
أ
الذين يعملون تحت فتحات النفاق.

أ
�نظمة ا إلشارات والتمييز
يتكون نظام اإلشارات والتمييز من لوحات إعالمية وعالمات في الممر وملصقات
أ
أ
وحوامل لوضع عالمات على العوارض في �نظمة �رفف المنصات النقالة.

تعتبر الرفوف الشبكية مثالية لالستخدام في المستودعات ذات دراجات الح رارة
أ
العادية وكذلك مخازن التبريد والمجمدات لنها تسمح بالتوزيع المتساوي للهواء
وبالتالي درجة الح رارة.

أ
الرضيات الخشبية

أ
أ
يتم وضع هذه اللواح على العوارض المتصالبة لتوفير سطح �رفف فوالذية شديد
التحمل للتحميل اليدوي.
لم يتم تصميمها لدعم المنصات النقالة.

ملحقات ""P90

أ
أ
يتم وضع �لواح خشبية من الخشب اللين على عوارض �رفف المنصات النقالة
أ
لدعم البضائع الصغيرة والمنصات التالفة �و صغيرة الحجم.
أ
أ
الرضيات الخشبية مناسبة لكل من التحميل باليد �و بواسطة معدات مناولة
المستودعات مثل شاحنات ال رافعة الشوكية.

أ
أ
�لواح الرفف الفوالذية
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الملحقات

أ
فواصل الرفف /التقسيم

أ أ
ُت ستخدم لفصل العناصر المخ زنة وإنشاء مواقع �رفف �صغر عن طريق تقسيم
مستوى التخزين.

ملحق السالمة
لدعم المنصات  800 × 600مم (= نصف المنصة النقالة المعتمدة في االتحاد
أ
الوروبي).

أ
�رفف المنصات النقالة

يتم تصنيع هذه الوحدات الشبكية من ش رائح فوالذية يتم ضغطها ًمع ا ،وهي
أ
مناسبة لكل من التطبيقات الخفيفة والثقيلة من الك راتين الصغيرة إلى الدوات
أ
الصناعية الثقيلة .يضمن المقطع العرضي الخاص بها �ن الوحدة الشبكية لن
أ
تنفصل بسهولة عن عوارض �رفف المنصات النقالة.

أ
فاصل �فقي

أ
أ
مثالية لفصل البضائع ال ر�سية في �رفف المنصات النقالة القياسية.
أ
الفواصل الفقية مصنوعة حسب الطلب ومخصصة لتناسب منتجاتك .يتم
أ
تثبيتها على حامل في الجزء الخلفي من الجناح ويتم توجيهها للمام في الجناح
أ
مما يؤدي إلى إنشاء مقصورات فردية ثابتة �و قابلة للتعديل لخطوط المخزون
المختلفة.
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ملحقات ""P90

تم تصميم الفواصل الموضوعة في اتجاه الممر السفلي لتوفير الدعم للمنصات
أ
النقالة غير المقيدة �و التالفة.
أ
أ
لم يتم تصميم الواقي كشبكة �مان لتجميع الصناديق �و الك راتين السائبة التي
قد تسقط من المنصة النقالة.

الوحدة الشبكية

الملحقات

دعامات/ساندات الب راميل

أ
أ
ُت ستخدم هذه الج زاء لتخزين الب راميل والسطوانات وبك رات الكابالت في الرفوف
بطريقة مماثلة للمنصات النقالة.

وحدة سحب ذات عجالت

حامل تعليق بك رات الكابل

أ
لتخزين بك رات الكابالت الكبيرة �و لفافات السجاد التي يتم دعمها عن طريق
محور في مركزها ليتم تخزينها في الرف.

ملحقات ""P90

أ
وحدة سحب يمكن تثبيتها على الرض ولها عجالت في المقدمة مما يتيح سحب
أ
المنصات التي على مستوى الرض.

الحوامل المتصالبة  /دعامات المنصات النقالة

أ
أ
لدعم المنصات من المام للخلف مباشرة على الحامل (بدون �لواح القاعدة
أ
المتجهة من المام إلى الخلف).

19
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ملحقات السالمة
أ
أ
يتم تصنيع جميع حلول التخزين لدينا ب�على جودة وهي مصممة لتحمل عوامل الزمن حتى في �ك ـثر بيائت التشغيل ك ـثافة.

أ
أ
أ
إن مجموعتنا من ملحقات السالمة المصممة لتكملة وتخصيص بنية موجودة ً
مسبق ا ،تعني �نك تستطيع �ن تضمن �مان
أ
العمال لديك ،و�نك تمتثل لجميع اللوائح الالزمة.
عالوة على ذلك ،من خالل دعمنا المستمر وإرشاداتنا وعمليات فحص السالمة وعمليات التدقيق الشاملة ،أف�نت ً
دائم ا على
أاستعداد لمواجهة جميع مشكالت الصناعة  -دون الحاجة إلى المساومة على قوة واستق رار ون زاهة الحلول التي قمت بتثبيتها
�و على صحة وسالمة فرقك.

أ
الواقيات العمودية المثبتة على الرض  -مثبتة من الداخل

أ
أ
توفر زيادة من الحماية لقوائم �رفف المنصات النقالة بدون تثبيتات �رضية
خارجية.

أ
�رفف المنصات النقالة

أ
يتم إرفاق شبكة مقاومة لالنهيار بالجهة الخلفية لرفف المنصات النقالة في
أ
المستودع الخاص بك لتوفير الحماية للعاملين لديك من سقوط �ي قطع .من
آ أ
أ ً أ
يض ا �ن تقوم بتحذير فرقك وحمايتها من الالت �و المواد الخطرة.
ال رائع �

ملحقات السالمة

تم تطوير التثبيت الداخلي استجابة لطلب العمالء .ويشتمل على جميع مي زات
الحماية الموجودة في واقيات العمود الموجودة ،ولكن من خالل وجود المثبتات
داخل الواقي فإنه يمنع أ� ً
يض ا التلف المحتمل الذي قد يصيب المنصات النقالة.
تشتمل هذه المثبتات الداخلية على البطانات المطاطية التي تعمل كممتص
أ أ
للصدمات لتقليل ت�ثير �ي صدمة.

شبكة مضادة لالنهيار
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ملحقات السالمة

واقية عمود مع رغوة
واقية للعمود المعدني يتم تعليقها على العمود وتحتوي على رغوة ممتصة
للصدمات في الداخل.

واقيات نهاية الرف

أ
أ
نوع ممتاز من الحماية لقوائم �رفف المنصات النقالة ،يحمي من �ض رار الصدمات
منخفضة المستوى التي تسببها شاحنات ال رافعة الشوكية.

طرف واقية العمود
يمكن ل ـ " "™Protect-itامتصاص الصدمات الكبيرة ويمكن إرفاقها بسهولة
أ
بالعمود بدون �دوات تثبيت إضافية.

ملحقات السالمة

أ
حاجز قوي مثالي لحماية المناطق الضعيفة من �ض رار وصدمات ال رافعة الشوكية.

أ
الواقيات العمودية المثبتة على الرض

21

© Dexion 2021

ملحقات السالمة

أ
�عمدة معدنية

أ
أ
أ
�عمدة المان المعدنية متوفرة إما مطلية �و مجلفنة .هذه الحواجز ذات القطر 164
أ
مم المصنوعة من �نبوب فوالذي قوي متوفرة في مجموعة من االرتفاعات.

مصد خلفي عمودي

أ
ميزة �مان مفيدة تمنع سقوط المنصات من الجزء الخلفي من الرف.

ملحقات السالمة

أ
�رفف المنصات النقالة
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مقدمة في تخزين البضائع الطويلة

مقدمة في تخزين البضائع الطويلة

أ
أ
آ
إذا كنت تبحث عن تخزين �من ومنظم لبضائعك الطويلة والثقيلة ،فلماذا ال تجرب �نظمة الرفف المعلقة المصممة
أ
للحجام.
أ
أ
أتم تصميم الرفف المعلقة لتلبية متطلباتك الدقيقة ،فهي متعددة االستخدامات مهما كانت بيئة عملك ،وبدون �ي قوائم
�مامية ،وتتوفر جميع المستويات لل رافعات الشوكية.
أ
أ
لدينا أ�نظمة أ�خرى متاحة مصممة أ� ً
الملفوفة والخ زانات
رفف
وال
المعلقة
رفف
ال
تصميم
تم
الطويلة.
البضائع
لتخزين
ا
يض
أ
أ
أ
ً
خصيص ا لتخزين أالعناصر الطويلة المختلفة  -قضبان الصلب والنابيب والثاث وحزم الخشاب ،وكذلك
أالخشبية والعالقات
اللواح والصفائح المعدنية والصناديق �و المعدات الكهربائية المن زلية.
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أ
أ
�رفف معلقة للحمال الثقيلة
أ
الخصائص الساسية
•نظام مفصل بالكامل ً
وفقا
لمتطلبات المستخدم
أ أ
أ
•�عمدة وقواعد و�ذرع �فقية  -إلنشاء
هيكل كامل
آ
•مثالية للتخزين المن والفعال
أ
للبضائع الطويلة �و الكبيرة
•طول قابل للتعديل ومسافات بين
المقاطع العرضية

أ
لماذا يتم استخدام الرفف المعلقة
أ
للحمال الثقيلة؟
• أتزيد االستفادة من المساحات
الفقية
•يمكن تركيبها على أعربة متحركة
شديدة التحمل في �رفف المنصات
المتحركة ()MOVO

أ
أ
أ
مثالية إذا أكنت أبحاجة إلى
الثقيلة
و
�
المتوسطة
حمال
لل
المعلقة
رفف
ال
تعتبر
أ أ
تخزين أعناصر طويلة وصعبة مثل القضبان أالفوالذية �و النابيب �و الخشاب.
التخزين �فقي ،لذا يمكن التعامل معه ً
يدوي ا �و بال رافعة الشوكية.
أ
أ
أ
متعدد
الثقيلة عبارة عن نظام معياري أ
�رفف معلقة للحمال المتوسطة �و أ
االستخدامات لتخزين البضائع أالطويلة �و الكبيرة .إنها مثالية لجميع �نواع بيائت
التخزين ،وبدون وجود دعامات �مامية تعيق وضع الحمولة واسترجاعها ،فإن جميع
المستويات متاحة لل رافعة الشوكية.
أ
إضافة �ذرع وقوائم ودعامات إضافية مع تغير متطلبات التخزين ،بينما توفر
يمكن أ
التكوينات �حادية أ ومزدوجة الجانب لتوفير السعة التخزينية القصوى  -سواء كانت
على عمود مركزي �و مثبتة بإحكام على الحائط.

أ
الرفف المعلقة

أ
�رفف المنصات النقالة
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أ
أ
�رفف معلقة للحمال الخفيفة
أ
الخصائص الساسية
•ال حدود لطول المنتجات
•مناسبة للتركيبات الداخلية
•مسافات ذراع قابلة للتعديل بسهولة

أ
لماذا يتم استخدام الرفف المعلقة
أ
للحمال الخفيفة؟
أ
•تتوفر �طوال مختلفة للذراع
أ
•جزئية بالكامل ،مع �قسام إضافية
متوفرة حسب حاجتك إليها

أ
الرفف المعلقة

أ
أ
تخزين عناصر
إلى
بحاجة
كنت
إذا
مثالية
الخفيفة
حمال
لل
المعلقة
رفف
ال
تعتبر
أ أ
أ أ
أ
القضبان الفوالذية �و النابيب �و الخشاب .التخزين �فقي ،لذا
مثل
وصعبة
طويلة
ً أ
يدوي ا �و بال رافعة الشوكية.
يمكنك التعامل معها
أ
أ
االستخدامات
متعدد
معياري
نظام
عن
عبارة
الخفيفة
حمال
لل
المعلقة
رفف
ال
أ
أ
دعامات �مامية تعيق وضع الحمال
لتخزين البضائع الطويلة .مع عدم وجود
أ
واسترجاعها ،تتوفر جميع المستويات لبيائت العمال اليدوية والتصنيع والسباكة
أ
والنابيب وورش العمل.
أ
إضافة �ذرع وقوائم ودعامات إضافية مع تغير متطلبات التخزين ،بينما توفر
يمكن أ
التكوينات �حادية أ ومزدوجة الجانب لتوفير السعة التخزينية القصوى  -سواء كانت
على عمود مركزي �و مثبتة بإحكام على الحائط.
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أ
ملحقات الرفف المعلقة

أ
أ
الرفف المعلقة للحمال الثقيلة  -مصدات دائرية قابلة ل إلزالة
تمنع العناصر من التدحرج من نهاية الذراع ويمكن إزالتها لتحسين الوصول إلى
البضائع.

أ
أ
للحمال الثقيلة ّ -
مصد نهاية ثابت
الرفف المعلقة

أ
أ
ُت ستخدم اللواح الطرفية الملحومة كحل للحمال الثقيلة لمنع العناصر المخ زنة
من التدحرج من على الرف.

أ
أ
أ
أ
أ
الرفف المعلقة للحمال الثقيلة  -السقف والجانب والغطاء الخلفي الرفف المعلقة للحمال الثقيلة  -قواعد الرفف المعلقة المتحركة
أ
أ
للرفف المعلقة
يمكن تركيب الرفف المعلقة على قواعد متحركة مما يوفر مساحة تخزين ويسمح

أ
�رفف المنصات النقالة

أ
ملحقات الرفف المعلقة

أ
يمكن إضافة سقف وغطاء خفيفي الوزن لحماية الرفف والبضائع من المكونات.

بالوصول إلى العناصر الفردية.
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أ
ملحقات الرفف المعلقة

أ
أ
للحمال الخفيفة ّ -
مصد نهاية قابل ل إلزالة
الرفف المعلقة
مصدات قابلة لإلزالة في نهاية كل ذراع لمنع سقوط البضائع.

أ
ملحقات الرفف المعلقة

أ
أ
أ
�رفف معلقة للحمال الخفيفة -الرفف الفوالذية

أ
أ
تتوفر الرفف الفوالذية لجميع �طوال الذراع القياسية (من خالل الجمع بين
البعدين المتاحين) ولكن فقط لمسافة  1000مم من المركز إلى المركز بين
أ
العمدة.
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أ
أ
الرفف المعلقة للحمال الثقيلة  -الشبكة الفوالذية

يمكن وضعها على الذراعين والقواعد لجعل أالرفف المعلقة أ�ك ـثر ً
تنوع ا ،مما
أ
أ
يسمح بتخزين المنصات والسلع ذات الشكال الغريبة والعديد من الشياء
أ
الخرى.

أ
أ
�رفف معلقة للحمال الخفيفة -الفواصل

أ
يمكن �ن تساعد هذه الفواصل القابلة لإلزالة في تنظيم وتخزين عناصر متعددة
على مستوى واحد.
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الخدمة والصيانة
آ
يعني ضمان العمليات المنة المستمرة قبول مسؤوليتك القانونية في ضمان فحص
منتجات التخزين الخاصة بك وصيانتها بانتظام .فرقنا ذات الخبرة جاهزة للمساعدة.

أ
يمكن � أن تكون فرق الخب راء لدينا من مفتشي الخدمة والصيانة المهرة بجانبك
للقيام ب�ي عمل إصالحي وتقديم خدمة ودعم مستمرين لجميع منتجاتنا داخل
أ
منش�تك.
ً أ
أ
أ
أ
دائما ب�مان وكـفاءة .نقدم هذا الضمان من خالل:
من المؤكد �نك تريد �ن تضمن �ن تجارتك تسير
أ
•عرض عقد صيانة �و خدمة لمتطلباتك الخاصة
•إجراء الصيانة بما يتماشى مع خطة الخدمة الخاصة بك
•االستعانة بفنيــي خدمة معتمدين
•إجراء عمليات متابعة منتظمة لعمليات الفحص واإلصالح
أ
•ترقية المرافق الحالية من خالل اإلصالحات �و التقنيات الجديدة
أ
•مراقبة ومتابعة التشريعات والنظمة والقواعد المعمول بها
•تدريب موظفيك على استخدام معداتنا

الخدمة والصيانة

أ
�رفف المنصات النقالة
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أ
فحص الرفف
أ
أ
يتم تصنيع �رفف " "Dexionب�على جودة وهي مصممة لخدمتك لسنوات طويلة .لكن
أالرفف يمكن أ�ن تتلف أ�و تختل ،مما يجعلها ً
خطرا على كل من موظفيك وتجارتك.

أ
أ
يمكن �ن يؤدي التحميل والتفريغ المستمر للمنصات إلى اإلض رار ًبمتانة �ي نظام
تخزين واستق راره وسالمته ،ولهذا السبب يجب فحصها بانتظام بحث ا عن عالمات
آ
الت�كل والتلف.
أ
يمكن لعمليات الفحص �ن تقدم ما يلي:
أ
أ
•منع الضرر للشخاص �و البضائع
•إطالة العمر االفتراضي للمرافق
•تقليل تكاليف اإلصالح المستقبلية من خالل اكـتشاف المخاطر في وقت مبكر
•توفير خدمة إصالح سريعة

أ
فقط ممارسة تجارية سليمة ،بل هي
عمليات الفحص المنتظمة للرفف ليست
ً
أ� ً
يض ا مطلب قانوني .تلتزم آ جميع الشركات قانون ا بضمان عمل موظفيها في بيئة
آ
�منة بفضل وجود معدات �منة.
أ
يمكن �ن يؤدي عدم االمتثال إ�لى إ�صابة شخصية خطيرة وحتى وفاة
العمالء وانخفاض ا إلنتاجية ويؤدي إ�لى:
•إجراءات قانونية مكلفة ومدمرة
أ أ
أ
•�قساط ت�مين �على
•اإلضرار بالسمعة

أ
نقدم فحوصات سنوية و�سبوعية.

أ
فحص الرفف

اتصل بنا لمعرفة المزيد!
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خدمات استشارية
ً
مطمئن ا ً
دائم ا عند وجود خبير بجانبك.
عند العثور على حل التخزين المناسب ،ستبقى
ً
ً
يمنحك فريق المبيعات والتصميم من ذوي الخبرة والمعرفة لدينا مزيج ا عالمي ا من
الرؤى القيمة والتوجيه والمساعدة العملية.

أ
أ
هل تبحث عن فحص معمق للمستودع �و منش�ة التخزين الخاصة بك؟ يوفر فريق
" "Dexionالتحليل والمشورة والدعم المستمر لتوفير ذلك.
التحليل والمشورة
بك،
نحن ال نقدم أفقط نصائح وإرشادات عامة حول متطلبات التخزين الخاصة أ
نذهب إلى �بعد من ذلك لنقدم لك المساعدة العملية والمشورة بتحليل �ك ـثر
بل
ً
تفصيال لمتطلبات التخزين الخاصة بك.
أ
ستعمل �دوات التحليل والمحاكاة الداخلية الخاصة بنا على ترجمة احتياجات
التخزين الخاصة بك إلى تقرير مواصفات ،وتقييم جميع مناطق المستودع الخاص
بك بما في ذلك:
•معدات التخطيط والتخزين التي تحتاجها
•مواقع تخزين المواد الخاصة بك
•سرعة عمليات مناولة المواد المثلى وسرعة االنتقاء
•مستويات المخزون لتحقيق مستويات الخدمة المطلوبة
•استراتيجيات الشراء وتجديد الموارد

خدمات استشارية

أ
�رفف المنصات النقالة
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