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Regały MRack

W pełni regulowany system regałowy o dużej rozpiętości 
MRack® zaprojektowany został do przechowywania 

ładunków o średnim ciężarze. Idealny praktycznie
w każdej sytuacji: regałów półkowych, regałów o dużej 

System oferuje korzyści takie jak: szybki montaż, dobra

do przechowywania ciężkich produktów ładowanych 
ręcznie, takich jak sprzęt maszynowy czy narzędzia. 

1. Rama
2. Stężenia ramy
3. Belka
4. Wypełnienie

Standardowe wykończenie: ocynkowane
lub malowane

Rama

*Inne wysokości i głębokości dostępne na żądanie.

Wysokość Głębokość

2000 mm 300 mm

2500 mm 400 mm

3000 mm 500 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm

3500 mm

rozpiętości, instalacji wielopiętrowych i wysokich.

System ten jest także odpowiedni do tworzenia 
k onstrukcji wielopiętrowych.

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA
 Zgodność z europejskimi normami FEM i EN oraz certyfikacją ISO 9001.

• 

• 

Wszystkie komponenty zostały szczegółowo przetestowane w wyspecja-

lizowanych laboratoriach.

• Projektowanie i obliczenia statyczne przy wykorzystaniu specjalistyczne-

go oprogramowania.

• W pełni zautomatyzowany proces produkcji, gwarantujący wysoką ja-

kość oraz zmniejszenie kosztów.

stabilność i niski koszt. MRack®  jest przeznaczony 

Wspornik jest perforowany ze skokiem 50 mm, co umożliwia bezśrubowe zamontowanie belek. Zwężony kształt haka gwarantuje 
stabilny i sztywny produkt, nawet bez stężenia tylnego.

Perforacje boczne w kształcie piramidy umożliwiają zamocowanie półek przy użyciu takich samych klipsów półkowych. Ten lekki 
system moze być połączony z systemem MRack® ponieważ perforacje są na tym samym poziome i spadku.
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Konstrukcja jest podobna do regałów paletowych.  

Składa się ona z ram, belek, szeregu akcesoriów 
i drewnianych bądź m    e talowych półek.

Dostępnych jest wiele typów belek, pasujących do każdej możliwej konfiguracji.

Długość 1500 1800 2000 2250 2500

Typ Wysokość Grubość półki Projekt

Belka typu Z MNZBG
 2274/ 1,75

1,50

74 mm 22 mm

Belka typu J MNB 1650
MNB 1962
MNB 2555

50 mm
62 mm
55 mm

16 mm
19 mm
25 mm

Belka zamknięta
z przyspawanym
kątownikiem

MNBL 0050
MNBL 0060

50 mm
60 mm

każda
każda

Belki do składowania opon MNBT 73 73 mm

Belki

Półki

Surowa płyta wiórowa. Panele siatkowe zamocowane
na klipsy lub na belkach.

Półka galwanizowana.


