
Hlavní přínosy
• Vysoká hustota uskladnění s 

minimálními ztrátami prostoru – zajištění 
efektivního skladování pro velké nebo 
náročné položky

• Dlouhé nosníky pro optimální flexibilitu  
a uzpůsobení

• Přístup zepředu i zezadu zajišťuje rychlou 
a snadnou výměnu skladových zásob

• Nákladově efektivní – delší nosníky 
vyžadují menší počet rámů

• Snadná montáž, úprava a rozšíření 
– zajištění naprosté flexibility pro 
uzpůsobení se změnám na trhu

• Stupňovité nosníky jako standard – 
zaručuje maximální vertikální světlou 
výšku s minimálním rizikem zachycení

• Velký počet nabízeného příslušenství – 
včetně oddělovačů, síťovinových polic a 
trubkových nosníků, díky čemuž systém 
uzpůsobíte svým provozním potřebám

Regály LS3 Longspan
Pevné, odolné a variabilní dlouhé regály vám přinesou 
celou řadu možností skladování

Potřebujete skladovací řešení pro 
ručně zakládané zboží? Jsou paletové 
regály pro vaše potřeby příliš drahé 
nebo složité? Ať už skladujete těžké 
náklady, krabice, kartony, trubice 
či dráty, LS3 představuje ideální 
řešení pro skladování široké škály 
rozměrného zboží.



Optimální flexibilita a spolehlivost
Systém L3, vybavený nosníky v délce do 3000 
mm s možností použití dřevotřískových nebo 
ocelových polic, maximalizuje skladovací 
kapacitu a poskytuje vhodné řešení pro jakékoliv 
provozní nároky.

Při použití klasických regálových systémů může 
docházet k prostorovým ztrátám, pokud zboží 
přesně nesedí – zejména v případě většího zboží 
či zboží nepravidelného tvaru. Díky otevřené 
konstrukci rámu je do těchto regálů možno 
zakládat zepředu i zezadu, čímž se optimalizuje 
přístup a snižují prostorové ztráty.

Rámy jsou vyztužené a sešroubované pro 
zajištění pevnosti a spolehlivosti a jejich nohy 
a vyrovnávací destičky zaručují možnost 
uzpůsobení regálu na nerovném povrchu.

Díky plně nastavitelným nosníkům se systém LS3 
uzpůsobí budoucím změnám výrobků – zaručuje 
vám větší flexibilitu a bezproblémovost.

Systém je možno snadno demontovat, 
opakovaně instalovat a upravovat, což je hlavní 
požadavek pro uspokojení potřeb vašeho trhu. 
Schopnost přesunu a rozšiřování v souladu s 
potřebami zákazníka zajišťuje nižší náklady v 
průběhu životnosti a vyšší návratnost investic.

Snadná montáž
Ať už máte k dispozici jakýkoliv 
prostor, modulární konstrukce LS3 
vám za několik minut poskytne 
maximální skladovací možnosti.

Systém L3, který nabízí v podstatě 
neomezené možnosti pro vaši 
skladovací kapacitu bez nutnosti 
použití speciálních nástrojů na 
montáž, je možno snadno upravit 
a konfigurovat podle změn vašich 
zásob, díky čemuž představuje vysoce 
účinné a nákladově efektivní řešení.

1 Nainstalujte dva rámy. 
Upevněte je na místě pomocí 
dvou nosníků.

2 Nasaďte zbývající nosníky na 
příslušné místo a upevněte je 
upevňovacími kolíky.

3 Položte ocelové nebo 
dřevotřískové police.

Základní vlastnosti
Délka: 1000mm - 3000mm
Výška: 1500mm - 5000mm
Hloubka rámu: 450mm - 1200mm
Šířka stojin: 50mm a 60mm  
(s různou tloušťkou)
Maximální zatížení polic: do 800kg (UDL)
Maximální zatížení buňky: do 4500kg
Flexibilní délky prodloužení police 50mm 
Dřevotřískové nebo ocelové police regálu
Pozinkované rámy a nosníky opatřené 
nátěrem (RAL 9002)
Možnost instalace jedné nebo více pater
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