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ISO 14001
Daar Mecalux zich wil inzetten 
voor milieuvriendelijke 
productiemethoden en tegemoet wil 
komen aan de milieu eisen van de 
klanten, maakt het bedrijf gebruik 
van het ISO 14001, de internationaal 
geaccepteerde standaard met eisen 
voor een milieumanagementsysteem. 
De toepassing van dit systeem 
zorgt ervoor dat alle technische 
en productieactiviteiten binnen de 
organisatie op ieder moment worden 
gepland, geleid en gecontroleerd 
met inachtneming van de milieu 
eisen.

ISO 9001
Bij de ontwikkeling, de productie 
en de installatie van metalen 
magazijnstellingen en voor 
onze klantenservice passen wij 
het kwaliteitssyteem ISP 9001 
toe. Het ISO 9001-certificaat  
werd toegekend aan onze 
productiecentra in Spanje, Mexico, 
Polen en Argentinië, voor al onze 
vaste, verrijdbare en dynamische 
metalen magazijnstellingen, 
voor onze stellingen voor lichte 
producten, voor onze entresol- en 
tussenvloeren, onze lockers en 
veiligheidshekwerken.

Kwaliteit

ISO 45001
Mecalux heeft het wereldwijd 
erkende ISO 45001 certificaat 
verkregen vanwege het nakomen 
en respecteren van de regels 
omtrent de bevordering van de 
gezondheid, de veiligheid en het 
welzijn van zijn werknemers. Deze 
regels hebben als doel professionele 
risico's te voorkomen.
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EN 15512-NORM
Mecalux is zich bewust van de meest 
geavanceerde veiligheidsregels die 
er moeten gelden voor stellingen. 
Daarom stemmen wij onze 
producten en diensten sinds 1995 
af op de aanbevelingen van de 
Europese Federatie voor Material 
Handling waarmee metalen 
stellingen worden berekend, 
ontwikkeld en getest. 

Deze aanbevelingen vormen 
tegenwoordig de norm EN 15512. 

Deze voldoet aan de bestaande 
Europese richtlijn voor het 
berekenen van metalen structuren 
voor klassieke palletstellingen. Ook 
de processen en toleranties bij de 
assemblage en materiaalcontrole 
worden hierin gereglementeerd. 
Het doel is een algemene analyse 
te maken van de stabiliteit en 
weerstand van palletstellingen, 
met behulp van tweede-orde 
berekeningen aan de hand van 
modellen van eindige elementen.

TÜV-GS
In oktober 2000 ontving Mecalux 
van de wereldwijd bekende Duitse 
organisatie TÜV Product Service 
GMBH, het kwaliteitscertificaat 
TÜV-GS. Dit gebeurde nadat onze 
gebruikshandleidingen en onze 
ontwikkelings-, productie- en 
montageprocedures door hen 
werden gecontroleerd en getest 
en bleken te voldoen aan de  
ZH 1/428-norm.
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Palletstellingen zijn de meest geschikte 
oplossing voor het opslaan van 
gepalletiseerde producten met veel 
verschillende artikelnummers.

Met het uitgebreide assortiment aan 
pro� elen en aanvullende elementen 
kunt u uw inrichting aanpassen aan 
alle soorten laadeenheden en aan ieder 
gewicht.

De indeling en de hoogte van de 
stellingen worden bepaald aan  
de hand van de heftrucks, de goederen 
die opgeslagen moeten worden en de 
afmetingen van de beschikbare ruimte.

✓ Een universeel systeem voor directe toegang tot elke pallet.
✓Maximaal gebruik van de beschikbare opslagruimte.
✓Aanpasbaar aan ieder type product, ongeacht het gewicht of volume.

Palletstelling
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Combinatie met picking 
Deze palletstelling kan worden 
gecombineerd met pickingstellingen 
(handmatige opslag van kleine 
hoeveelheden) omdat bestellingen vaak 
worden klaargezet in de gangpaden 
tussen de stellingen.

17. Containerondersteuner
18. Palletstopper
19. Doorval-beschermingspaneel
20. Palletondersteuner
21. Benummering
22. Belastingbord

1. Staander
2. Ligger
3. Blokkeringssysteem
4. Ladder- of jukverbinding
5. Vloerverankering
6. Vulplaten
7. Staanderbeschermer
8. Staanderversterker
9. Kruisschoor
10. Portaal- of topverbinding
11. Dwarsligger voor pallets
12. Containersteun
13. Dwarsligger voor hout
14. Legbord van spaanplaat of 
 melamine
15. Metalen legbord
16. Rooster
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✓ Maximaal gebruik van de magazijncapaciteit dankzij een vermindering 
van de individuele gangpaden.

✓ Elke pallet blijft direct toegankelijk.
✓ Optimaal opslagsysteem voor koel- en vriescellen.

De stellingen staan op verrijdbare 
onderstellen. Hierdoor zijn er minder 
gangpaden nodig en wordt de capaciteit 
van het magazijn vergroot.

De belangrijkste voordelen van dit 
systeem zijn het optimale gebruik van de 
beschikbare ruimte en de directe toegang 
tot elke opgeslagen pallet. 

De verrijdbare onderstellen beschikken 
over een rolslede, een aandrijfsysteem en 
groepsmotor alsmede over verschillende 
veiligheidssytemen die een veilige en 
doeltreffende werking waarborgen.

Verrijdbare 
stelling 
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Stellingen
1. Staander
2. Ligger en bevestigingspin
3. Vloerverankering en fi xatie
4. Verticale kruisschoor
5. Horizontale kruisschoor
6. Vloerbevestiging
7. Consolen (optioneel) 

Beweegbaar onderstel
8. Rolslede/motorslede
9. Geleidingsslede
10. Buitenste slede
11. Ligger onderstel
12. Schoor
13. Motor
14. Kabelgoot
15. Aandrijfsysteem

Bediening en veiligheid
16. Externe hoofdschakelkast
17. Bedieningselement aan 
 de verrijdbare stelling
18. BM-Bedieningspaneel
19. Data- en stroomkabels
20. Antenne afstandsbediening
21. Afstandsbediening
22. Bedieningsknoppen
23. Externe veiligheidsbarrière
24. Interne veiligheidsbarrière 
 en foto-elektrische sensoren
25. Resetknop 

Verzonken rails
26. Looprails
27. Geleidingsrails

GeleidingsrailsLooprails

Combinatie    
met draagarmstellingen 
De verrijdbare onderstellen kunnen 
ook gecombineerd worden met 
draagarmstellingen. Dit gebeurt vaak 
wanneer er lange producten moeten 
worden opgeslagen en er behoefte is 
aan meer beschikbare opslagruimte.  
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✓ Maximale benutting van de beschikbare ruimte, zowel qua 
oppervlakte als qua hoogte van het magazijn (tot 85%).

✓ Ideaal systeem voor uniforme producten met een lage omloopsnelheid 
en een groot aantal pallets per artikelnummer.

✓ Geen gangpaden tussen de stellingen.

Dit stellingsysteem bestaat uit meerdere 
stellingen die laadgangen vormen met 
steunrails voor de pallets. Heftrucks rijden 
door de laadgangen met hun lading 
hoger dan het ladingsniveau.

Om het manoeuvreren met de heftrucks 
te vergemakkelijken en de veiligheid te 
verbeteren, kunnen er geleidingsrails 
worden geïnstalleerd.

Inrij- of 
Doorrijstelling
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1. Staander
2. Ligger
3. Ondersteuning pallets
4. GP rails
5. C-rails
6. Palletcentreerder
7. Staandervoet
8. Vulplaten
9. Vloerverankering 
10. Staanderversterker
11. Horizontale schoor
12. Ingangbeschermers 
 (optioneel)

Palletcentreerders GP rails C-rails Ingangbeschermer en 
geleidingsrails



12

✓ Grotere opslagcapaciteit.
✓ Verbeterde laad- en lostijden.
✓ Groter aantal opgeslagen artikelnummers (één artikelnummer per kanaal).
✓ Minder risico op ongevallen.
✓ Minder beschadigingen aan de stellingen.
✓ Ideaal voor magazijnen met lage temperaturen.
✓ Mogelijkheid om meer dan één Pallet Shuttle te bedienen met de WIFI tablet.

Dit systeem heeft een hoge opslagcapaciteit en 
maakt gebruik van shuttles voor het verplaatsen 
van goederen binnen de stellingen. Hierbij 
hoeven de heftrucks zich niet in de gangpaden 
te begeven.

De heftrucks plaatsen de lading op de rails bij 
de ingang van het gangpad en de Pallet Shuttle 
haalt deze op. De Pallet Shuttle verplaatst zich 
vervolgens over de geleidingsrails en lost de 
lading op de aangegeven plaats in de stelling.

De heftruckbestuurder stuurt alle los- en 
laadbewegingen aan met behulp van een 
afstandsbediening met radiofrequentie of 
WIFI. Met een WIFI afstandsbediening kunnen 
maximaal 18 shuttles gelijktijdig aangestuurd 
worden.

Semi-automatisch 
Pallet Shuttle-systeem
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AFBEELDING 1 
De Pallet Shuttle wordt met de 
heftruck in het opslagkanaal 
geplaatst.

Voor het uitnemen van de pallets wordt dezelfde procedure in omgekeerde volgorde uitgevoerd.

AFBEELDING 2 
De pallets worden met de 
heftruck één voor één aan het 
begin van het opslagkanaal op 
de rails geplaatst.

AFBEELDING 3 
De Pallet Shuttle tilt de pallet 
een beetje op en verplaatst zich 
horizontaal naar de eerste vrije 
plek.

AFBEELDING 4 
De Pallet Shuttle keert terug naar 
het begin van het opslagkanaal 
om de beweging voor de volgende 
pallet te herhalen, net zolang totdat 
het opslagkanaal vol is. Voordat 
de laatste plek wordt ingenomen, 
wordt de Pallet Shuttle verwijderd 
en verplaatst naar een volgend 
opslagkanaal dat moet worden 
geladen.

15. Accucompartiment
16. Waarschuwingslampje
17. Accustatuslampje
18. AAN/UIT-schakelaar
19. Noodknop
20. Einde-railssensor
21. Positioneringscamera 
 (optioneel)

Onderdelen van de Pallet Shuttle 
1. Staander
2. Ligger
3. Rails
4. Buitenste railsteun
5. Binnenste railsteun
6. Railstopper
7. Palletcentreerder

Onderdelen van de Shuttle
8. Wielen
9. Contrastwiel
10. Stopper
11. Antenne
12. Bumper of stootrand
13. Veiligheidssensoren 
 (optioneel)
14. Hefplatform
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✓ Perfecte omloopsnelheid van goederen (FIFO-systeem: fi rst in, fi rst out).
✓ Uitstekend voorraadbeheer. In elk opslagkanaal bevindt zich slechts één 

artikelnummer.
✓ Tijd- en ruimtebesparing bij het hanteren van de pallets.
✓ Maximale capaciteit. 
✓Vermijden van botsingen tussen de heftrucks die laden en die lossen 

aangezien deze handelingen in twee verschillende gangpaden gedaan worden.

De doorrolstellingen zijn uitgerust met 
licht hellende rollenbanen en verplaatsen 
zich via de zwaartekracht. 

De pallets worden op het hoogste 
niveau op de rollenbanen geplaatst en 
verplaatsen zich via de zwaartekracht 
en met gecontroleerde snelheid naar de 
andere kant van de rollenbaan, waar ze 
klaargezet worden om gelost te worden.

Doorrolstelling 
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PalletcentreerderRollenbaan

UItnameligger Stopper

Remrol

Palletstopper

1. Staander
2. Hoofdligger
3. Dynamisch profi el
4. Vulplaten
5. Vloerverankering
6. Rollenbaan
7. Remrol
8. Trommelremmen
8. Palletcentreerder
9. Palletstopper 
 (optioneel)
10. Uitnameligger
11. Stopper
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De inrij- of doorrij- Pushback stelling, 
waarbij opslag tot vier pallets per 
opslagkanaal mogelijk is. 

Alle pallets van één kanaal, met 
uitzondering van de laatste, rusten op 
een geheel van pushback wagens die 
worden voortgeduwd over de rails. De 
geloste pallets worden beheerd volgens 
het LIFO-principe (Last In First Out).

✓ Optimalisatie van de beschikbare ruimte.
✓ Perfect voor het opslaan van producten met een gemiddelde omloopsnelheid,

met twee of meer pallets per artikelnummer.
✓ Minimaal ruimteverlies in de hoogte dankzij een speciaal ontworpen systeem.
✓ In tegenstelling tot andere inrij- of doorijstellingen kan er op ieder niveau een 

ander artikelnummer worden opgeslagen.

Pushback stelling
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1. Staander
2. Voorste ligger
3. Tussenligger
4. Bovenste ligger
5. Rails
6. Pushback wagen
7. Railsteun

8.  Beveiliging
9 . Veiligheidshaak
10. Wagendetectiesensor
11. Palletcentreerder
12.  Vloersteun
13. Vloerverankeringsschroeven

Palletcentreerder

11

Wagendetectiesensor

10

Veiligheidshaak

9

Pushback wagen en railsteun
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✓ Een bouwkundig hoogstandje: de stellingen vormen het skelet 
van het gebouw.

✓ De beschikbare oppervlakte wordt optimaal benut (grote hoogte en 
nauwe gangpaden).

✓ In dit type magazijn kunnen zeer verschillende producten worden 
opgeslagen die op verscheidene manieren verpakt zijn (pallets, containers, 
dozen van uiteenlopende afmetingen).

De hoogbouwstelling is de meest doeltreffende 
oplossing voor opslag in de hoogte. De 
constructie is zo ontworpen dat de stellingen 
het dak en de wanden dragen, zodat een apart 
gebouw overbodig wordt.

Bij dit soort constructies dragen de stellingen 
niet alleen het gewicht van de goederen en 
de constructie-elementen zelf, maar bieden 
ze ook weerstand tegen de schokken en 
stoten van het materieel dat wordt ingezet bij 
goederenbehandeling en tegen externa factoren: 
windkracht, het gewicht van een pak sneeuw, 
aardbevingen, enz. Bovendien kunnen deze 
magazijnen hoger worden dan traditionele 
gebouwen: de hoogte moet voldoen aan de 
geldige bouwvoorschriften en is afhankelijk van  
de werkhoogte van de machines. 

Hoogbouwstelling
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1. Staander
2. Ligger
3. Vloerplaten en 
 verankeringsschroeven
4. Spant
5. Geleidingsrails voor 
 magazijnkraan
6. Dakligger
7. Ligger
8. Dakbedekking
9. Wandbedekking
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✓ Automatisering van de in- en uitslag.
✓ Fouten die bij handmatige verwerking optreden, worden tot een minimum
 beperkt.
✓ Controleren en bijwerken inventaris in realtime.

Mecalux brengt samen met de klant 
in kaart wat er nodig is en hoe de 
goederenstroom verloopt. Aan de hand 
van die analyse wordt er berekend 
welke installaties noodzakelijk zijn.

Op verzoek van de klant maakt 
Mecalux een voorontwerp van het 
project. Bovendien verzorgt Mecalux 
het hele proces: van ontwerp, 
aanbesteding, bevoorrading, montage 
tot de ingebruikname. Zo kunt u zich 
tijdens het hele project richten tot één 
aanspreekpunt.

Automatisch 
palletmagazijn
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1. Stellingen
2. Magazijnkraan
3. Rollenbaan
4. Doorrolbaan met korte rolsporen
5. Doorrolbaan met lange én korte rolsporen
6. Doorrolbaan met bocht
7. Doorrolbaan met korte rolsporen bij de 
 ingang en bij de uitgang
8. Palletlift
9. Shuttle
10. Palletstapelaar/-ontstapelaar
11. Elektrisch railsysteem
12. Veiligheids- en beveiligingselementen



22

✓ Aanpasbaar aan ieder magazijn, volgens laadvermogen,
 afmetingen, constructie en cyclustijden.
✓ Aangestuurd door een softwareprogramma dat alle goederenstromen 

binnen het magazijn beheert.
✓Automatische uitname van de pallets op stellingen met enkelvoudige, 

dubbele of driedubbele diepte.

Magazijnkranen zijn machines die 
speciaal ontworpen zijn voor de 
automatische opslag van materialen 
door middel van geautomatiseerde 
mechanische bewegingen. De in- en 
uitslag van de goederen worden 
met dezelfde beweging uitgevoerd 
(gecombineerde cyclus). Hierdoor 
verbetert de productiviteit van de 
installatie en neemt het aantal 
manipulaties af.

Magazijnkranen worden van bovenaf 
geleid door een profi el dat op de 
stellingen is gemonteerd en aan de 
onderkant via een in de vloer ingebed 
railssysteem.

Magazijnkranen



23Ga voor meer informatie over dit product naar mecalux.be

1

2

3

8

6

7

4

5

1

7

6

11

10

4

5

7

8

9

8

2

3

11 5

11

10

9

1. Mast
2. Bovenkant frame
3. Onderhoudsplatform
4. Meebewegende cabine
5. Hefplatform
6. Hefmotor
7. Elektriciteitskast
8. Verplaatsingsmotor
9. Onderkant frame
10. Ladder
11. Veiligheidshek
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✓ Grotere opslagcapaciteit.
✓ Geautomatiseerd beheer. Voorkoming van fouten.
✓ Verhoging van de productiviteit. Verhoging van het aantal cycli dat pallets 

afl eggen per uur.
✓ Verlaging kosten voor arbeid, energie en vloeroppervlak.
✓ Mogelijkheid om in elk opslagkanaal een ander artikelnummer te groeperen.
✓ Verlaging van het risico op ongevallen en absolute controle over de goederen.

In deze Pallet Shuttle stelling wordt 
gebruik gemaakt van geïntegreerde 
automatische apparatuur voor 
onderhoudsprocessen van magazijnen.  
Daarom worden de heftrucks vervangen 
door magazijnkranen of wagens. Zij 
transporteren de Pallet Shuttle en de 
lading.

De wagen gaat naar de opslagkanalen 
en vervolgens verplaatst de Pallet Shuttle 
elke pallet naar de diepste, vrije ruimte 
die beschikbaar is. Het systeem wordt 
aangestuurd door de software Easy WMS 
van Mecalux.

Automatisch 
Pallet Shuttle-systeem
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Structuur
1. Staander
2. Ligger
3. Rails
4. Binnenste railsteun

Wagen
5. Hefplatform
6. Antenne
7. Waarschuwingslampje
8. Ultrasone sensoren
9. AAN/UIT-schakelaar
10. Contrastwiel
11. Wiel
12. Einde-trajectsensoren
13. Rubberen stop
14. Automatische batterijconnectoren voor condensators
15. Aansluiting voor ontlading van condensators

Automatische installatie  
met Pallet Shuttle en 
magazijnkraan
De magazijnkraan voert de 
verplaatsingen uit vanaf de 
in- en uitgangsposities van het 
magazijn tot elk opslagkanaal. 
De Pallet Shuttle zorgt voor 
de verplaatsing van de pallets 
vanaf de wagen van de 
magazijnkraan tot hun plaats 
in het overeenkomstige kanaal. 
In het algemeen zijn er twee 
stellingblokken met hoge 
capaciteit geïnstalleerd, één  
aan elke kant van de gang.

Automatische installatie   
met Pallet Shuttle en wagen
Er wordt een structuur 
geïnstalleerd die de verplaatsing 
van een shuttle op elk niveau 
mogelijk maakt, en die de taak 
heeft om de verplaatsingen uit te 
voeren vanaf de magazijnkranen 
tot de opslagkanalen op elk 
niveau. Op die manier wordt het 
aantal verplaatsingen of cycli/uur 
vermenigvuldigd met het aantal 
niveaus in een magazijn, waardoor 
een hoge capaciteit wordt 
gekoppeld aan een hoog aantal 
verplaatsingen.
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✓ De ideale oplossing voor de automatisering van palletstellingen met een 
maximale hoogte van 15 meter.

✓ Eenvoudig te implementeren. Aanpassing van de magazijnconstructie niet nodig.
✓ Trilateraal systeem voor de afhandeling van goederen.
✓Verlaging van de personeelskosten en vermindering van storingen.
✓Verbetert de veiligheid in uw magazijn.
✓ Lage onderhoudskosten.

Automatische trilaterale magazijnkranen 
maken eenvoudige automatisering 
mogelijk van zowel bestaande als nieuwe 
palletmagazijnen die door heftrucks met 
chauffeur worden bediend.

De palletkraan verplaatst de pallets naar 
de uiteinden van de gangen en zet de 
pallets op hun plaats of op een automatisch 
transportsysteem. Dit is mogelijk dankzij het 
roterende vorkhefgedeelte, waarmee u pallets 
in drie posities kunt oppikken of neerzetten: 
aan de voorkant of aan de zijkanten.

Automatische 
trilaterale 

magazijnkraan
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1. Mast
2. Onderkant frame
3. Hefkabel
4. Trilaterale vork
5. Kabelketting

Het systeem bestaat uit drie 
onderdelen:

Onderkant frame. Ondersteunt 
de hele structuur en verplaatst 
deze in lengterichting.

Mast. Dit element maakt 
toegang tot de verschillende 
hoogten mogelijk.

Vorkhefgedeelte. De kop heeft 
drie posities waarmee het de 
pallet kan benaderen: links, 
rechts en vooruit.

6. Draagriem
7. Elektriciteitskast
8. Hefmotor
9. Motor voor verplaatsing
10. Motor voor uitname
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✓ Hoge effi ciëntie bij de in- en uitslag van de laadeenheden.
✓ Potentiële ongevallen en fouten die bij handmatige verwerking optreden, 

worden beperkt.
✓ Een uitgebreid assortiment elementen voor het transporteren van pallets.
✓ Maximale standaardisatie van de afmetingen en onderdelen van de
 transportbanden.

Rollenbanen combineren de effi ciëntie 
van magazijnkranen en de processen van 
inslag, verzending en verwerking van 
eenheden. Het systeem is opgebouwd 
uit onderdelen voor het verplaatsen, 
verzamelen en/of distribueren van 
goederen naar de specifi eke plaatsen  
die deel uitmaken van het logistieke 
proces.

Het systeem kan worden gebruikt om 
verschillende productiezones te koppelen.

Rollenbanen
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1. Rollenbanen
2. Kettingbaan
3. Goederenidentifi catiepost
4. Palletlift
5. Draaiende rollenbaan
6. Gemengde transportband met rollen- en kettingbanen 
7. Automatische Shuttle
8. Kettingbaan voor laterale ladingen
9. Rollenbaan voor frontale ladingen
10. Heftafel
11. Palletstapelaar

Enkele van onze transportmiddelen zijn:

10

11
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De grootvakstellingen zijn ontworpen voor 
magazijnen waar de goederen handmatig 
worden opgeslagen. Met dit systeem kan 
de magazijnhoogte optimaal worden benut 
omdat de goederen op mechanische wijze 
naar het gewenste niveau kunnen worden 
gebracht (magazijnkraan of hoogwerker). 
Ook kan gebruik gemaakt worden van 
entresol- of tussenvloeren die tussen de 
stellingen gemonteerd worden.

Dit type magazijnstelling wordt vaak 
gebruikt in een gemengde orderpicking- en 
palletstelling. Het bovenste gedeelte van 
de stellingen wordt dan gebruikt voor het 
aanhouden van voorraden op pallets terwijl 
het onderste deel wordt gebruikt voor 
orderpicking.

Metalen rekken

✓ Optimale oplossing voor goederen met verschillende artikelnummers en 
omloopsnelheid.

✓ Geschikt voor de opslag van niet al te zware of al te grote goederen.
✓ Instelbare niveaus.
✓ Verschillende accessoires kunnen aangepast worden aan de op te slagen 

goederen.
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1. Staander
2. Ligger
3. Ligger met Z-pro� el
4. Legbord voor 
 orderpicking
5. Legbord van 
 spaanplaat
6. Houten, wit 
 gemelamineerd 
 legbord

7. Z-Tam klem
8. Legbordrooster
9. Staanderverbinding
10. Ligger
11. Staandervoeten
12. Voetverankering

Modules voor het ophangen 
van goederen. Er bestaan twee 
oplossingen voor het ophangen 
van kleding of andere goederen. 
Een systeem dat bestaat uit 
(kleding)roedes en een ander 
systeem waarbij verschillende 
legbordniveaus met steunen en 
een roede worden gecombineerd.

Houten, wit gemelamineerd 
legbord

Houten legbord Z-Tam klem
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Entresol- of tussenvloeren maken een 
optimaal gebruik van de hoogte van het 
magazijn mogelijk, doordat de hogere 
niveaus met behulp van deze oplossing 
toegankelijk worden.

De verschillende niveaus zijn toegankelijk 
via trappen die op veilige en goed 
bereikbare plekken worden geplaatst.

In aanvulling op de trappen kunnen er 
ook goederenliften of laadplatforms 
worden geïnstalleerd.

✓ Mogelijkheid om één of meerdere entresol- of tussenvloeren te monteren.
✓ De verschillende niveaus zijn toegankelijk via trappen.
✓ Ieder type stelling kan worden voorzien van entresol- of tussenvloeren.

Legbordstelling 
met entresol- of 

tussenvloeren
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3 24 1

1. Trap
2. Doorval-beschermingspaneel
3. Kantelpoort
4. Tussenvloer

Kantelpoort

Klapdeur

Trappen. De door Mecalux ontworpen 
trappen zijn eenvoudig te monteren, stevig en 
aanpasbaar aan diverse hoogten.

Heet doorval-beschermingspaneel bestaat 
uit ronde en rechthoekige buizen die met 
een klemverbinding aan elkaar zitten. Op 
het onderste deel zijn veiligheidsplinten 
aangebracht om te voorkomen dat er 
voorwerpen van de tussenvloer afvallen.

Schuifdeur
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De legbordstelling is opgebouwd uit 
verticale staanders en horizontale 
legborden waarop losse goederen of 
kleine dozen kunnen worden bewaard. 

Met de beschikbare accessoires kunt  
u niveaus van elkaar scheiden of   
u kunt lades gebruiken voor het opslaan 
van losse goederen, dossiers, enzovoort.

✓ Basis magazijn- en archiefsysteem voor gemiddelde en lichte ladingen.
✓ Het uitgebreide assortiment accessoires maakt vele toepassingen mogelijk.
✓ Mogelijkheid tot het plaatsen van entresol- of tussenvloeren zodat ook de 

bovenste niveaus gemakkelijk toegankelijk worden.
✓ Eenvoudige montage.

Legbordstelling
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HL legbord

1. Staanders (5 modellen)
2. Legborden (2 modellen)
3. Liggers
4. Kruisschoren
5. Staanderverbinding
6. Staandervoet 
 (2 modellen) 
7. Achterpaneel van hout 
 of gaas (plaatmateriaal 
 of rasterwerk)

8. Vak
9. Sokkel
10. Afcheidingspaneel 
 scheidingswand
11. Bakken
12. Deuren
13. Inrichting voor 
 hangmappen  
14. Inrichting met roede
15. Haken
16. Etikettenhouder

HM legbord
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In de doorrolstellingen voor dynamische 
orderpicking worden de goederen 
opgeslagen op schuine rollenbanen zodat 
de goederen door de zwaartekracht naar 
voren schuiven. De goederen worden aan 
de ene kant geladen en rollen naar de 
andere kant tot aan het gangpad waar ze 
worden uitgenomen.

Het systeem garandeert een perfecte 
omloopsnelheid, voorkomt dat werknemers 
elkaar in de weg lopen bij de in- en uitslag 
van de goederen en zorgt ervoor dat 
bestellingen sneller worden klaargezet. 
Om het orderpicken te versnellen kan 
het systeem worden uitgebreid met een 
pick-to-light-installatie, aangestuurd door 
speci� eke software.

Doorrolstelling

✓ FIFO-systeem (“First In First Out”) garandeert een perfecte doorstroming 
van de goederen.

✓Meer artikelnummers voorop de legborden.
✓Minder tijd nodig voor het klaarzetten van bestellingen.
✓Capaciteit wordt beter benut.
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1. Staander 
2. Ligger
3. Compleet recht frame
4. Compleet frame met 
 uitname legbord
5. Framesteun
6. Bevestigingspin
7. Verankeringsschroef
8. Staandervoet
9. Doorrolbaan met korte 
 rolsporen
10. Uiteinde korte rolsporen

Doorrolbaan met korte rolsporen
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Verrijdbare 
legbordstelling 

✓ De ruimte wordt optimaal benut met dit compacte opslagsysteem.
✓ Het systeem kan uitstekend aan de beschikbare ruimte worden 

aangepast.
✓ Het gearchiveerde materiaal wordt veilig opgeslagen.
✓ Ideaal voor het effectief archiveren van boeken en documenten.

Deze legbordstelling bestaat uit een 
aantal kasten met legborden op 
verrijdbare onderstellen. De kasten 
verplaatsen zich over de rails. Met 
dit systeem bergt u uw documenten 
overzichtelijk op en bespaart u ruimte.

De heldere kleuren waarmee het systeem 
is afgewerkt, zorgen ervoor dat de 
kasten in ieder interieur passen.
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Handmatige bediening. Dit model werd 
speciaal ontwikkeld voor lichte beladingen. 
Zeer geschikt voor archieven, kantoren, enz. 
De kasten worden verplaatst door aan de 
handvatten aan de zijkant van ieder element 
te trekken.

Mechanische bediening. Dit mechanisme 
bestaat uit een mechanische bediening dat 
werkt met tandwielen en een ketting die 
de loopwielen in de gewenste richting in 
beweging zetten. Hierdoor is er maar weinig 
kracht nodig om een kast te verplaatsen.

1. Verrijdbare basis
2. Rails
3. M3-staander
4. Kruisschoor
5. Legbord
6. Ligger
7. Aandrijfsysteem 
8. Hangmappensysteem
9. Afscheidingspaneel 
 scheidingswand
10. Etikethouder
11. Verrijdbaar rack
12. Vast rack
13. Draaiwiel
14. Rubberen 
 rackbescherming

9

3

4

5

6

8

10

12

11

13

14

1

2

7



40

Inhaakstelling - 
Metal Point

✓Economisch systeem met veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
✓Eenvoudig te monteren door modulair systeem.
✓Esthetische afwerking.
✓ Mogelijkheid om uit te breiden met entresol- of tussenvloeren.
✓De modules kunnen afzonderlijk worden geïnstalleerd, waardoor 

montage in elke onderneming mogelijk is.

Inhaakstellingen kunnen aan elke ruimte 
aangepast worden en zijn geschikt 
voor goederenopslag, archivering enz. 
Voor elk type laadeenheid is er een 
inhaakstelling beschikbaar.

De stellingen voldoen aan de FEM-
normen wat betreft ontwerp, 
berekeningen en testen en lopen daar 
zelfs op vooruit. Inhaakstellingen zijn 
de beste keuze voor willekeurig welke 
laadeenheid.
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Stellingen voor zware lasten
1. Staander 
2. Ligger
3. Staandervoet
4. Secundaire ligger
5. Beige legbord van gemelamineerd 
 spaanplaat
6. Versteviging

Stellingen voor middelzware lasten
7. Staander
8. Ligger
9. Staandervoet van plastic
10. Secundaire ligger
11. Beige legbord van spaanplaat
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Modulaire stelling
✓ Sterke en uiterst veelzijdige stellingen, handmatig te laden.
✓Gemakkelijke en snelle montage, groot draagvermogen en perfecte stabiliteit.
✓ Meerdere combinaties mogelijk en verstelbare legbordhoogte.
✓Volledig aanpasbaar aan de beschikbare ruimte.

Modulaire stellingen bieden de 
beste oplossing voor verschillende 
opslagbehoeften van niet al te zware en 
lichte goederen die handmatig worden 
verwerkt.

De toepassingsmogelijkheden van dit 
systeem zijn zeer divers en variëren van 
kleine kasten tot complexe, industriële 
structuren. Door het uitgebreide 
assortiment aan accessoires (laden, 
afscheidingswanden, panelen, sokkels 
enz.) wordt elke modulaire stelling op 
maat gemaakt.
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1. Staander
2. Secundaire ligger
3. Kruisschoor
4. Legbord
5. Ligger
6. Staandervoet
7. Ligger
8. Sokkel
9. Roosterlegbord

10. Afscheidingspaneel
11. Lades
12. Ladegeleiders
13. Lade-afscheiding Gemelamineerd hout

Geperforeerd metaal

Gefreesd metaal Rooster

Hout Geribd metaal
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✓Volledig geautomatiseerde in- en uitslag van goederen.
✓ Hoge productiviteit.
✓Optimale benutting van de beschikbare magazijnruimte.
✓Fouten die bij handmatig magazijnbeheer optreden, worden tot een 

minimum beperkt.
✓Permanente inventarisatie.
✓Groot gebruiksgemak en goede toegankelijkheid.

Ideaal voor de opslag en het orderpicken 
volgens het concept 'goederen-naar-man'. 
Deze kleingoedmagazijnen zijn opgebouwd 
uit één of meerdere gangen met stellingen 
aan beide kanten voor de opslag van dozen 
of kisten. Door elke gang beweegt een 
magazijnkraan die zorgt voor het laden 
en lossen van de doos op de juiste plaats. 
De magazijnkraan brengt de doos of bak 
naar de magazijnmedewerker die er iets 
uithaalt of indoet. Deze zone bevindt zich 
aan het eind van de stelling of vlak ernaast. 
Vervolgens wordt de doos of bak via 
dezelfde procedure weer naar zijn plaatst 
teruggebracht.

Automatisch 
kleingoedmagazijn
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Magazijnkraan
Dit is de robot die de in- en uitslag 
van de goederen in de stellingen 
uitvoert. Hij vervoert de bakken 
of dozen en deponeert ze aan 
het eind van de gang. De robot 
kan twee bewegingen uitvoeren: 
in de lengterichting over de rails 
door de gang heen en verticaal 
om de bakken of dozen op de 
verschillende stellingniveaus   
te plaatsen.

Stellingen
Het ontwerp van de stellingen 
is perfect aangepast aan de 
bewegingen van de magazijnkraan 
en werd bedacht voor het in de 
hoogte opslaan van dozen of 
bakken. Het ontwerp zorgt   
voor een optimalisatie van de 
ruimte en een verhoging van 
de opslagcapaciteit.

Besturingssysteem 
Dit systeem stuurt alle 
magazijnactiviteiten aan en zorgt 
voor een optimale inzet van tijd 
en ruimte in het magazijn. De 
software zorgt voor procescontrole  
en snelle toegang tot informatie.

1. Stellingen
2. Magazijnkraan
3. Console
4. Besturingssysteem

Pickingzone
Deze bevinden zich aan de voor- of 
zijkant van de stellingen. Ze voeren 
de mechanische bewegingen 
uit waarmee de bakken naar de 
magazijnkraan worden gebracht 
zodat die ze overneemt en weer 
terugzet in het magazijn.

2

1

3

4
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Miniload
✓Snelle en betrouwbare goederenbehandeling.
✓Geautomatiseerde in- en uitslag van goederen.
✓Geen fouten meer door handmatige handelingen.
✓De inventaris wordt realtime gecontroleerd en bijgewerkt.

Magazijnkranen voor dozen zijn vooral 
ontworpen om een hoge productiviteit  
te behalen en om goederen die in 
bakken of op legborden worden 
opgeslagen te hanteren.

De vorm van de magazijnkraan is 
dusdanig dat deze de stellingen waarin 
ze geïntegreerd is niet beschadigd. 
Dit vormt een garantie voor de lange 
levensduur van de stellingen.

Bovendien heeft Mecalux zijn machines 
voorzien van de noodzakelijke ergonomie 
en beveiliging om werk en onderhoud 
zo gemakkelijk mogelijk te kunnen 
uitvoeren.
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Licht assortiment ML50
Kan een doos of kist tot een gewicht 
van 50 kg behandelen tot een maximale 
hoogte van 9 m.

Gemiddeld assortiment ML100
Reikt tot maximaal 12 m hoogte en kan 
gelijktijdig 2 dozen of bakken tot een gewicht 
van 50 kg vervoeren.

Zwaar assortiment ML100
Kan tot meer dan 20 m hoogte reiken 
en gelijktijdig 4 dozen of bakken 
met een gewicht van 50 kg vervoeren.

1. Onderkant frame
2. Mast
3. Bovenkant frame
4. Hefplatform
5. Elektriciteitskast
6. Hefsysteem
7. Transportsysteem
8. Draadloze elektrische 
 geleiding
9. Ladder
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Transportbanen

✓ Robuust systeem, ontworpen voor het verwerken van grote dagelijkse 
goederenstromen.

✓Ergonomisch en compact ontwerp dat de interactie tussen de machine en 
de magazijnmedewerker vergemakkelijkt.

✓Onderhoudsarm en eenvoudig in gebruik.
✓Vermindert operationele kosten.

Het transport van lichte ladingen vereist 
gewoonlijk veel functionaliteit en 
frequenties die alleen kunnen worden 
bereikt met een perfecte integratie van 
alle onderdelen van de installatie.

De transportbaan is een systeem voor 
continu transport en aanpasbaar aan 
de toenemende behoeften van de 
gebruikers.
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1. Rollenbaan
2. Transportband
3. Schuine overgang
4. Rollenbaan met 
 bocht (90°)
5. Gemengde overgang
 van rollen en band
6. Continue lift
7. Assemblage- en
 veri� catiepost
8. Picking post

Rollenbaan
Verplaatsen 
ladingseenheden in een 
rechte lijn en kunnen ze 
ook stapelen.

Gemengde overgang  
van rollen en band
Een systeem voor een 
richtingsverandering van 
90° wordt gecombineerd 
met een vaste transporteur 
met rollen en een 
heftransportband die 
in rechte hoeken is 
gepositioneerd.

Continue transportband 
Geschikt voor het transport 
van dozen in rechte lijn, 
wanneer er een uniforme 
stroom van ladingen vereist 
is, waarbij er een constante 
afstand of positie tussen de 
ladingen wordt behouden.

Rollenband met bocht
Geschikt in gevallen 
waarbij de indeling van 
uw magazijn niet toelaat 
dat er rechte lijnen 
worden gebruikt omwille 
van bouwkundige of 
structurele obstakels.
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Draagarmstelling
✓ Stellingen speciaal ontworpen voor de opslag van lange goederen of 

goederen met verschillende afmetingen, zoals metalen pro� elen, buizen, hout, 
plaatmaterialen, enzovoort.

✓ Eenvoudig, robuust en gemakkelijk te monteren.

Een zeer eenvoudige en robuuste stelling 
voor het opslaan van lange materialen.

Afhankelijk van de hoogte en het 
gewicht bieden wij een lichte of zware 
stelling aan. Het zelfdragende systeem 
maakt het mogelijk aan één zijde of aan 
beide zijden van de structuur goederen 
te plaatsen.
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Enkel- en dubbelzijdig
De indeling van het magazijn wordt 
gevormd door enkelzijdige stellingen, 
meestal tegen een muur, met één 
toegankelijke zijde. Daarnaast kunnen er 
dubbelzijdige stellingen worden gebruikt, 
die aan twee kanten toegankelijk zijn.

Draagarmstelling op verrijdbare onderstellen
Om de capaciteit van de beschikbare ruimte te verhogen, 

kan de draagarmstelling op verrijdbare onderstellen 
worden geplaatst. Draagarmstellingen op verrijdbare 

onderstellen zijn structuren met door geïntegreerde 
motoren aangedreven wielen die zich verplaatsen over een 

in de vloer ingebedde rails. De onderstellen zijn voorzien 
van verschillende besturings- en veiligheidssystemen om te 

voldoen aan de vereisten van de klant.

Voor meer informatie over dit product, zie pagina 8.

1. Staander
2. Draagarm
3. Staandervoet
4. Kruisschoren
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Entresol- 
of Tussenvloer

✓ Industriële entresol- of tussenvloeren voor het verdubbelen of verdrievoudigen 
van het gebruiksoppervlak binnen een ruimte.

✓ Snel en eenvoudig te monteren.
✓ Aanpasbaar aan de behoeften van iedere klant dankzij de grote diversiteit 

aan afmetingen, vloertypes, modulaire systemen, enzovoort.

De installatie van een entresol- of 
tussenvloer is de ideale oplossing om 
de hoogte van een magazijn of ruimte 
te benutten. Bovendien is investeren 
in entresol- of tussenvloeren veel 
goedkoper dan investeren in grond.

De entresol- of tussenvloeren van 
Mecalux zijn volledig demonteerbaar. Alle 
onderdelen kunnen daardoor opnieuw 
worden gebruikt, wat het wijzigen van 
de afmetingen en de plaatsing van een 
structuur zeer eenvoudig maakt.
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1. Enkelzijdige staander
2. Dubbelzijdige staander
3. Hoofdligger
4. Secundaire ligger
5. Vloer
6. Geleidingsrails
7. Klapdeur
8. Kantelpoort
9. Trap
10. Verankeringspin

Geribd metaal Geperforeerd metaal Rooster

Vloer van gemelamineerde 
spaanplaten MA/ML

Houten plank met 
metalen bekleding

Houten plank

Houten vloeren

Gefreesd metaal

Metalen vloeren

Geleidingsrails

Klapdeur

Kantelpoort
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Enkelzijdige 
staander

1

Dubbelzijdige 
staander

2
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Veiligheidshekwerken

✓ Modulair systeem dat aangepast kan worden aan iedere ruimte.
✓ Eenvoudige en snelle montage.
✓ Aan te passen aan individuele behoeften.
✓ Ontworpen in overeenstemming met de Europese normen voor veiligheid 

en gezondheid op het werk.

Met de modulaire veiligheidshekwerken 
creërt u een veilige ruimte op de 
werkvloer; automatische installaties en 
fabricatierobots worden afgescheiden van 
de rest van de ruimte. Ook beschermt 
deze afrastering tegen eventueel 
losrakende en vallende onderdelen en 
materialen.

Er zijn volop mogelijkheden om 
verschillende soorten ruimtes af te sluiten 
met de beschikbare veiligheidshekwerken: 
fabricageprocessen met bewegende 
machines, zones voor chemische 
middelen, transportbanden, verschillende 
afdelingen binnen een onderneming, 
de bedienings- en onderhoudsruimte, 
enzovoort.
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1. Metalen veiligheidshekwerk
2. Staander
3. Staander met scharnieren
4. Veiligheidsschakelaar
5. Vloerverankering
6. Toegangsdeur

Accessoires
7. Nooduitgang
8. Noodknop
9. Paneel voorzien van 
 scharnieren
10. Haak
11. Etikethouder
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Speciale 
opslagsystemen

✓ Advies, onderzoek, ontwikkeling, planning en uitvoering van bijzondere 
projecten.

✓ Mecalux heeft uitgebreide ervaring in het uitvoeren van speci� eke 
klantwensen, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardmateriaal en 
speciaal ontwikkelde onderdelen.

✓ Snelle, effectieve en gegarandeerde oplossingen.

Mecalux realiseert projecten op het 
gebied van de ontwikkeling en installatie 
van opslagsystemen op maat, aangepast 
aan de speci� eke kenmerken en 
uitdagingen van elke klant.

Mecalux heeft een oplossing voor iedere 
opslagbehoefte.
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Bobijn- of Haspelstellingen
Ontwikkeld voor de gemakkelijke 
en veilige opslag van opgerold materiaal.
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Warehouse 
Management 

Systeem (WMS)

Het Easy WMS platform van Mecalux 
optimaliseert het fysieke en virtuele 
beheer van de goederenstroom. Het 
resultaat is 100% traceerbaarheid 
en een grotere productiviteit in alle 
sectoren van het magazijn: receptie, 
opslag, klaarzetten en verzenden 
van bestellingen. De verschillende 
functionaliteitsniveaus passen zich 
aan elke activiteit aan.

Er is een uitgebreid gamma aan 
oplossingen beschikbaar die alle 
beheerbehoeftes van de logistieke 
keten dekken.

✓ Real-time voorraadbeheer.
✓ Lagere logistieke kosten.
✓ Grotere opslagcapaciteit.
✓ Minder afhandelingstaken.
✓ Foutloos.

✓ Precieze high-speed order picking.
✓ Geschikt voor nieuwe e-commerce 

behoeften.
✓ Beheren omni-channel activiteiten.
✓ ROI snel behaald.
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Onderling gekoppelde oplossingen voor uw bevoorradingsketen

WMS voor e-commerce  
Een efficiënte omnichannel logistiek. 
Optimaliseert de logistiek van online winkels 
ongeacht hun omvang, aantal dagelijkse 
bestellingen of opslagcapaciteit.

Multi Carrier Verzendsoftware
Automatiseert het verpakken, etiketteren 
en verzenden van producten. Coördineert de 
directe communicatie tussen het magazijn en 
de verschillende transportbedrijven.

Store Fulfillment
Synchroniseert de voorraden en 
de werkstromen om een optimaal 
voorraadbeheer tussen het centrale magazijn 
en het netwerk van fysieke winkels te 
garanderen.

Marketplaces & Ecommerce
Platforms Integration
Synchroniseert de voorraad in het magazijn 
met de online catalogus. Easy WMS 
maakt dagelijks automatisch contact met 
de belangrijkste digitale verkoop- en 
marktplaatsplatforms zoals Amazon, eBay of 
Prestashop.

Supply Chain Analytics
Analyseert de duizenden data die dagelijks 
in een magazijn worden gegenereerd 
waardoor de verantwoordelijken strategische 
beslissingen kunnen nemen, gebaseerd op 
het reële rendement van de verrichtingen. 

WMS voor Productie
Maakt de traceerbaarheid in de 
productieprocessen mogelijk. Garandeert 
een continue bevoorrading van grondstoffen 
aan de productielijnen.

Slotting Software voor Magazijnen
Maximaliseert de productiviteit van de 
verrichtingen. Meet op een objectieve 
manier het rendement van de 
magazijnmedewerkers om kansen voor 
verbeteringen voor het bedrijf te kunnen 
opsporen.

Labour Management Systeem (LMS)
Maximaliseert de productiviteit van de 
verrichtingen. Meet op een objectieve 
manier het rendement van de 
magazijnmedewerkers om kansen voor 
verbeteringen voor het bedrijf te kunnen 
opsporen.

WMS voor Logistieke 
Dienstverleners (3PL)
Beheert de facturering tussen een 3PL en zijn 
klanten. Een platform met exclusieve toegang 
biedt informatie over de voorraadstatus en 
over de manier waarop bestellingen kunnen 
worden geplaatst of gepersonaliseerde 
zendingen kunnen worden aangevraagd.

Yard Management Systeem (YMS) 
Houdt toezicht op de bewegingen van de 
voertuigen op het terrein van het magazijn 
of distributiecentrum. Optimaliseert 
de verrichtingen op de laadperrons om 
de doorstroming van de voertuigen te 
verbeteren en knelpunten bij inkomende en 
uitgaande goederen te voorkomen.

Easy WMS in de Cloud
» Lagere initiële investering omdat er geen eigen servers nodig zijn.
» Implementatie sneller en eenvoudiger.
» Onderhoud is gemakkelijk en rendabel. Totale veiligheid met Microsoft 
Azure.
» Altijd actuele software.
» Altijd beschikbaar om de continuïteit van uw bedrijf te garanderen. 

Mecalux werkt samen met toonaangevende leveranciers die de kwaliteit, 
de betrouwbaarheid en het technische niveau van het Easy WMS waarborgen:
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Fabriek in Sumter, 
Verenigde Staten

Fabriek in Chicago, 
Verenigde Staten

Fabriek in Pontiac, 
Verenigde Staten

Fabriek in Palencia,  
Spanje

Fabriek in Gliwice,  
Polen

Fabriek in Gijón,  
Spanje

Fabriek in Cornellà 
(Barcelona) Spanje

Internationaal 
vertegenwoordigd

Fabriek in São Paulo, 
Brazilië

Fabriek in Buenos 
Aires, Argentinië

Fabriek in Matamoros, 
Mexico

Fabriek in Tijuana,  
Mexico

Verkoopnetwerk

Productiecentra

Productiecentra
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Mecalux is wereldwijd in meer dan 70 landen vertegenwoordigd
Onze kantoren: Argentinië - België - Brazilië - Canada - Chili - Colombia - Duitsland - Frankrijk - Italië - Kroatië - Mexico 

Nederland - Polen - Portugal - Roemenië - Slovenië - Slowakije - Spanje - Tsjechië - Turkije - Uruguay - Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten

BELGIË

BRUSSEL
Tel. +32 2 346 90 71 

Gulledelle 94 Postbus 4 -1200 Brussel




