
Nøglefordele
• God udnyttelse af pladsen, med 

mulighed for effektiv opbevaring af 
store eller pladskrævende varer

• Lange bjælkelængder giver optimal 
fleksibilitet og tilpasning

• Reolen giver adgang fra begge sider, så 
du hurtigt kan få fat i godset

• Kosteffektiv – lange bjælker kræver 
færre gavle

• Let at montere, tilpasse og udvide – 
LS3 kan vokse i takt med dine behov

• Standard Z-bjælker, der giver maksimal 
lysåbning

• Stort udvalg af tilbehør inklusiv 
inddelere og nethylder, der gør det 
muligt at skræddersy lagerreolen 
til dine behov for opbevaring og 
håndtering

LAGERREOL LS3
Robust og alsidig langspændsreol der giver dig 
helt nye muligheder for effektiv lagring

Har du behov for en lagerløsning til 
manuel håndtering? Er pallereoler 
for dyre eller komplekse til 
dine behov? Lagerreol LS3 er 
velegnet til opbevaring af tungt og 
pladskrævende gods som kasser, 
kartoner, rør eller ledningsruller.



Optimal fleksibilitet og effektivitet

LS3 tilbyder bjælkelængder på op til 2700 mm, 
og du kan vælge både spånplade- og stålhylder. 
Dermed får du størst mulig lagerkapacitet og en 
reolløsning, der kan tilpasses ethvert behov.

Med en konventionel lagerreol kan du miste plads, 
hvis varerne ikke passer ind på reolen – især hvis 
de er store og har en speciel størrelse. Takket 
være reolens åbne design er det muligt at lagre 
fra både front og bag. Det giver optimal adgang til 
godset og kan reducere spildplads.

Gavlene er afstivet og boltet for at give styrke. 
Med fod- og nivelleringsplader står lagerreolen 
stabilt, selv på ujævn overflade.

Med fuldt justerbare bjælker kan LS3 let kan 
tilpasses fremtidige produktændringer – en 
fleksibilitet der er vigtig for den interne logistik.

Systemet er let at de- og genmontere, hvilket er 
et nøglekrav når du skal servicere dine kunder. 
Reolens fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig 
ændrede behov på lageret, betyder at den er 
langtidsholdbar og giver god værdi for pengene.

Nem montage
LS3’s moduldesign giver dig optimal 
pladsudnyttelse på få minutter.

Lagerreol LS3 rummer ubegrænsede 
muligheder for at udvide din 
lagerkapacitet. Montagen kræver 
ingen specialværktøj, og systemet 
kan let tilpasses og konfigureres til en 
skiftende lagerprofil – alt i alt en meget 
effektiv og kosteffektiv lagerløsning.

1 Anbring et sæt gavle, og monter 
derefter et sæt bjælker.

2 Klik de resterende bjælker på 
plads og anbring sikringspindene

3 Læg stål- eller 
spånpladehylderne på plads

Nøgleegenskaber
Længde: fra 1200 mm til 2700 mm
Højde: fra 1500 mm til 5000 mm
Gavldybde: fra 450 mm til 1200 mm
Stigebredder: 50 mm & 60 mm (med 
forskellig tykkelse)
Maks. belastning pr. hylde: op til 800 kg 
(jævnt fordelt last)
Maks. belastning pr. fag: op til 6900 kg
Fleksibel, hyldeinddeling på 50 mm
Hylde: spånplade eller stål
Galvaniseret ramme og lakerede bjælker 
(RAL 9002)
Mulighed for installation i flere niveauer
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