
Få plads til mere med 

      Linkstor reoler



Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række 
løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til 
opbevaring.  l samarbejde med dig udvikler vi gerne 
løsninger, der opfylder din virksomheds særlige behov.   
 
Eksempler på kundetilpassede løsninger:  
 
Reol forsynet med ophæng til forskellige former for 
redskaber. 

Dækreoler der kan opbygges til alle størrelser dæk. 

A-reol til opbevaring af lange emner. A-reolen er 
med flytbar vandret rumadskiller og hylderne kan 
højdejusteres i spring på 50 mm uden brug af værktøj.

Ring og lad os få en snak om dine behov. 

Muligheder ud over det sædvanlige: 

                        fleksibilitet

LINKSTOR 
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LINKSTOR 

Gennemtænkt og afprøvet til mindste detalje: 

                   sikkerhed
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Effektive løsninger også i fremtiden
Indretning af lager og valg af reolsystem skal 
selvfølgelig tage udgangspunkt i dine nuværende 
behov. Men også fremtiden spiller ind. Lageret skulle 
gerne kunne vokse med virksomheden eller omstille 
sig til ændrede forhold og nye behov. Derfor er det 
vigtigt, at Linkstor er et fleksibelt reolsystem, der er let 
at ombygge og udvide, så det fungerer optimalt.  
Ikke blot i dag, men også langt ind i fremtiden. 

Gør håndtering lettere:  

                     effektivitet

LINKSTOR

Hurtig montering
Stigerne leveres færdigsamlede, og bjælkerne med 
3-tunget låsestykke monteres uden brug af værktøj. 
 
Hensigtsmæssig indretning
Linkstor imødegår i høj grad dine ønsker til indret- 
ning. Stigerne leveres som åbne eller lukkede med 
lakeret/galvaniseret stålplade, masonit eller mela-
minbelagt spånplade. Hør nærmere om den mest 
hensigtsmæssige indretning af dit lager.  

Højde efter ønske 
At gå i højden sparer kostbar gulvplads. Stigerne 
leveres færdigsamlede incl. fodplader, og kan 
forlænges med skjulte samlestykker, også efter 
montering. 

Rengøring uden besvær 
Hyldeforkanter og stigeben leveres med glatte 
forsider. Det gør dem nemme at holde rene og 
hylderne lette at opmærke. 

Linkstor reoler til ethvert behov
Linkstor er et ualmindelig fleksibelt reolsystem, 
der indretter sig efter din virksomheds behov. 
Hvad enten dine ønsker går i retning af lagerreoler, 
ekspeditionsreoler eller indstiksreoler, så er 
mulighederne store. 
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Linkstor-systemet har for længst bevist sit værd. 
Med materialer i bedste kvalitet, stor stabilitet og 
komponenter, der giver dig uanede muligheder. 

Hurtig og sikker montering 
Linkstor reoler opstilles uden afstivningskryds. 
Det sker hurtigt og nemt uden brug af værktøj. 
Konstruktionen indebærer at reolerne kan betjenes fra 
begge sider. 

Bæreevne og dimensioner efter behov: 

                    muligheder

19 mm spånplade

6 mm skråtstillet masonitplade

19 mm melaminplade

Glat galvaniseret stålplade

Hylder til alle formål 
Linkstor kan forsynes med en lang række hyldetyper, 
der vælges efter behov. Mest almindelig er spånplade, 
melamin- eller laminatbelagt plade, glat eller profileret 
stålplade. Hyldehøjderne kan justeres med 50mm 
spring uden brug af værktøj. 
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Enkelhed en styrke 
Styrken i reolsystemet ligger i det enkle 3-tungede 
låsestykke, som forbinder bjælke og stigeben i en stiv 
konstruktion. 

Bæreevne og dimensioner efter behov 
Tre bjælketyper i mange standardlængder, 
stigebredder fra 450 til 1200 mm (eller mere), 
samt stiger med sammenbygningsmulighed 
op til mere end 20 meter, giver helt uovertrufne 
anvendelsesmuligheder. Også specialdimensioner kan 
leveres efter ønske.

LINKSTOR



Standardkomponenter 
 
Linkstor er et alsidigt reolsystem, baseret på få, enkle 
og unikke standardelementer, som giver et utal af  
anvendelsesmuligheder.  
 
Lagre i flere etager, store hyldedybder, lange hylde-
spænd uden hindrende mellemgavle, og bæreevner 
over 1000 kg pr. meter hylde, er blot nogle af de for-
dele, der har gjort LINKSTOR-reolerne så populære.

Produceres med certicifering: 

                ISO-9000

Kvalitet med indbygget styrke

Linkstor er et reolsystem med indbygget styrke.  
Det gælder design, materialer, bæreevner, 
dimensioner og uovertruffen fleksibilitet i anvendelsen. 

Enkeltheden er styrken 
 
Linkstor er udviklet til løsning af opgaver, hvor kravet 
er opbevaring af store emner, meget tunge emner og 
til opbygning i een eller flere etager. 
Konstruktionen er enkel og består af få komponenter.  
Det er denne enkelhed, der er styrken i systemet. 

Et gennemprøvet system 

Linkstor produceres med ISO-9000 certificering.  
 
Systemet er ikke kun velegnet til traditionelle reol-
opbygninger, hvor det store udvalg i standardhøjder, 
hyldelængder og hyldedybder giver utallige kombi-
nationsmuligheder. 

Linkstor anvendes også som basiskomponent i en 
lang række specialopbygninger.

LINKSTOR
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Stærk og stabil til: 

                ARBEJDSBORDE

Arbejdsborde til alle formål
        - vi opbygger efter behov og ønsker.  
 
Stærke og stabile borde, som er hurtige at montere 
uden brug af værktøj.  

Standardbordet er med 38mm tyk melaminplade med 
plastkant og hylde af 19 mm melaminplade.   
 
Bordet kan leveres incl. skuffe, f.eks: 
WERIT 400x300x120 mm med udtræk på kuglelejer.

Dimensioner for standardborde: 
Bredde: 1500, 2000 eller 2600 mm
Højde:  925 mm
Dybde:  800 mm  

Vi giver også gerne tilbud på specialudformninger.

Arbejdsbord med drejelige hjul.

Standard arbejdsbord.

Stort udvalg af bordplader: 
23 mm bordplader af laminatplade, bøg eller grå,
24 mm ESD-plader
42 mm hærdet masonite 
42 mm PVC-belagt plade, grøn eller grå  
42 mm linoleum, grøn
42 mm egeparket 
42 mm spånplade, belagt med en el-galv. stålplade

Skuffe med udtræk på kuglelejer.
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Tekniske specifikationer 
Bjælketyper:  2LBC   3LBC 2LST 4LST  
(mål i mm)

 

 
 
Hyldelængder og -bæreevner pr. par:  
1200 mm 1750 kg* 1800 kg* 1560 kg 1815 kg*  
1800 mm   815 kg  1790 kg    765 kg  1455 kg*  
2400 mm    470 kg  1090 kg    460 kg    860 kg* 

Bæreevne for bjælker med andre længder oplyses på forlangende. Bjælker med * lagerføres ikke. 

Hans Schourup AS 
Engtoften 12 
8260  Viby J. 
Telefon 8614 6244 
Telefax 8614 6274 
www.hans-schourup.dk 
info@hans-schourup.dk

Bæreevner ved forskellige hyldelængder og -dybder,   
(kg pr. hyldemeter ved ensartet fordelt belastning)

Reoldybde:  450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm
A 19 mm spånplade på 2LST bjælke uden tværbjælker

v/1200 mm og 1800 mm 378/567 kg 378/567 kg 222/333 kg 144/216 kg 111/167 kg 70/106 kg

v/2400 mm 456 kg 456 kg 444 kg 288 kg 223 kg 141 kg

B 19 mm spånplade på 2LST bjælke med 2 tværbjælker pr. hylde
v/1200 mm 650 kg 355 kg 245 kg 205 kg 195 kg 185 kg
v/1800 mm 425 kg 325 kg 205 kg 145 kg 125 kg 100 kg

C 19 mm spånplade på 2LST bjælke med 3 tværbjælker pr. hylde
v/1200 mm 825 kg 680 kg  670 kg 670 kg 670 kg 670 kg
v/1800 mm 425 kg 425 kg 360 kg 335 kg 330 kg 330 kg
v/2400 mm 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 180 kg

D 19 mm spånplade på 2LST bjælke med 4 tværbjælker pr. hylde
v/1800 mm 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg
v/2400 mm 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg

E Glatte galvaniserede stålhylder, (SD) på 2LST eller 2LBC bjælker
v/1200 mm 900 kg 775 kg 660 kg 600 kg 870 kg 675 kg
v/1800 mm 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg
v/2400 mm 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg

F Glatte galvaniserede stålhylder, (MD)* på 3LBC bjælker
v/1800 mm 750 kg 640 kg 550 kg 500 kg 730 kg 565 kg

v/2400 mm 450 kg 450 kg 450 kg 450 kg 450 kg 450 kg
G Profilerede LINK galvaniserede stålhylder på 2LST bjælker

v/1200 mm 1300 kg 1045 kg 660 kg 475 kg 405 kg 280 kg
v/1800 mm 425 kg 425 kg 425 kg 425 kg  410 kg 275 kg
v/2400 mm 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg

H Profilerede Flexstål galvaniserede hylder på 2LST bjælker
v/1200mm 330 kg 250 kg 200 kg 165 kg 150 kg 125 kg
v/1800mm 330 kg 250 kg 200 kg 165 kg 150 kg 125 kg
v/2400 mm 190 kg 190 kg 190 kg 165 kg 150 kg 125 kg

Længdemål på reolfag: 
Incl. 1 stige: Hyldelængde + 70 mm.  
Afsluttende stigeben: 55 mm.
Stiger leveres færdigsamlede med galvaniserede fodplader. 
 
Vejledende max. bæreevne pr. reolfag: 
2000-5000 kg, afhængigt af reolhøjde, antal hylder,  
hyldeafstand og bjælketype. 

Farver: Stigeben: Koksgrå RAL 7021.  
Øvrige ståldele: Lysegrå RAL 7035.  
RAL-angivelserne er tilnærmede.  
*) Ved hyldedybde 450-900 mm anvendes stålhylde SD.

Koksgrå RAL 7021  Lysegrå RAL 7035 
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