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Bestel uw snelwisselbanen uit onze productcatalogus!

Vraag gratis documentatie aan!

Bedankt voor uw interesse! 

U wenst vrijblijvend advies?

Regale      

Behälter
Zubehör

Firma

Branche Aantal werknemers

Straat

Postcode Plaats

Contactpersoon Functie

Telefoon Fax E-mail

Datum Handtekening/Stempel  

Eén van onze technisch-commerciële medewerkers maakt graag een afspraak 
om bij u langs te komen.

Mijn telefoonnummer:

Afspraak gewenst op:

De Opslagexpert – Productcatalogus met meer dan 5.000 artikelen

De Systeemexpert – Projectcatalogus met praktijkvoorbeelden

BITO Imagebrochure – Wat kunnen we voor u betekenen

   Contactformulier
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Stellingen 
Bakken

Accessoires

op wieltjes !
... alles loopt

  Stelling-
 tuning:
Snelwisselbanen

 Statisch wordt 
dynamisch!

MAGAZIJNINRICHTING
innovatieve

Hoofdkantoor: 

Boomsesteenweg 97 

2630 Aartselaar

Tel. 03 870 99 00 

Fax 03 870 99 01

info.BE-NL@bito.com 
www.bi to.com

Kantoor Nederland:

Bredaseweg 187

4872 LA Etten-Leur

Tel. 030 711 30 90

Fax 030 711 30 91



Snelwisselbaan ‚Adapta-Flow‘
Makkelijke omvorming van een statische palletstelling tot een doorrolniveau voor 
stukgoederen of pallets. De voorgemonteerde ‚snelwisselbaan‘ wordt op de ligger 
van de bestaande palletstelling gelegd (merkonafhankelijk).

snelle ombouw mogelijk door voorgemonteerde inlegsegmenten

snelle omwisseling: de segmenten kunnen snel uitgenomen worden en voor 
andere secties gebruikt worden

vereiste: de bestaande liggers moeten een profieldikte hebben van 50 mm

voor de opslag van kartonnen dozen tot 20 kg

 bestaande palletstelling 
 ombouwen tot doorrol- 
 stelling

 voor palletstellingen met 
dubbeldiepe opslag

 merkonafhankelijk 

 flexibele kanaalindeling 
per niveau

 aanpasbaar aan het 
opgeslagen artikel

 kostenbesparing door 
ombouw bestaande  
stellingen

 robuuste uitvoering

Tuning – statisch naar dynamisch

Uniek bij BITO!  

Voor de tuning:
orderverzamelen van pallets

Na de tuning:
orderverzamelen uit een doorrolniveau

Info: 

+32 (0)3 870 
 

 99 00

2 Rollenbanen
voor opslag van kartonnen dozen en bakken met 
de meest uiteenlopende afmetingen

voor opslageenheden met minder goede 
loopeigenschappen

opslag van zware goederen tot 30 kg

bestaat uit verzinkte rollen met diameter 
25 mm, rollensteek 84 mm

 Wieltjesrails
voor flexibele opslag van kartonnen dozen met 
de meest uiteenlopende afmetingen

de wieltjes staan ca. 100 mm as/as en  
bestaan uit cilindrische kunststofwieltjes met 
een rollensteek van 28 mm

door het gebruik van een rollenbed kunnen de  
kanalen naar eigen behoefte ingedeeld worden2 varianten

1

Voordelen van de snelwisselbaan:
FIFO-Principe: First in-First out

aanzienlijke vermindering van de looptijden

duidelijk overzicht over alle beschikbare artikelen

snelle terugverdientijd van uw investering

bewaking van loten en houdbaarheidsdata

meer artikelen binnen handbereik in dezelfde ruimte

grotere productiviteit door gescheiden orderverzamel- 

 en bevoorradingsgangen


