Axelent Store

Sikre og smarte netvægge til industri- og lagerbrug

Vi ser miljøet som det
allervigtigste
Hos Axelent tager vi udgangspunkt i dine behov og ønsker. Al erfaring siger os,
at der for alle projekter og kunder gælder særlige forudsætninger, krav og ønsker.
Derfor er vores tilbud til dig lidt anderledes end det traditionelle, da det bygger på
forskellige dele. Selve netvæggen og tilbehøret udgør selvfølgelig kernen, men det er
den merværdi, vi kan give, som gør os unikke. Vi kalder det All inclusive by Axelent.
Værsgo!

All inclusive med Axelent
En ansvarlig projektleder for dit projekt.

Du får tilbud og tegning på ingen tid.

X-PackTM er et unikt emballagesystem, der er udviklet for at minimere skader under levering og gøre
modtagelse og montering så smidig som muligt.

Egne montører med ekspertise i
kunder, som ikke selv ønsker at montere.

Vi tror på
Made in Sweden
Du finder os i Hillerstorp. Det er også her, at al produktudvikling, produktion,
lagerføring og emballering af vores netvægssystem sker. Vi har udviklet os til en
komplet virksomhedskoncern, når det gælder maskinsikkerhed og smarte løsninger
til sikker og effektiv industri, lager og opbevaring. Vores store krav til sikkerhed,
hurtighed og smarte løsninger har gjort os til en af de førende på markedet inden
for dette segment. I dag er vi repræsenteret over 50 salgskontorer i hele verden.

Hurtige leveringstider - alle produkter lagerføres. Hvis vi modtager din ordre inden kl. 14,
kan vi sende leverancen samme dag (gælder
alle vores standardprodukter).
Gennemgående høj kvalitet i samtlige produkter
og detaljer.

Standardsortiment, som gør det let at supplere.

Effektiv produktion

Et sikkert valg

Vores produktion er i høj grad automatiseret, så vi
kan håndtere store mængder og sikre korte leveringstider. Alle vores standardprodukter lagerføres,
hvilket gør os i stand til at levere dine produkter stort
set samme dag, som vi modtager din bestilling.

Axelent har bred og dyb viden om sikkerhed
inden for industri, lager og byggeri. Vi følger altid
gældende regler og love, som gælder i det land,
projektet angår, og arbejder aktivt på at forbedre
sikkerheden inden for de områder, hvor vi arbejder.
Spørg os til råds for at få et så sikkert og trygt miljø
som muligt.

Samarbejde
Produkterne har tydelige
monteringsvejledninger, der gør dem nemme at
samle.
SnapperWorks. Skræddersyet og brugervenligt tegneprogram, som er tilgængeligt for alle
vores kunder.
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Vi vil gerne sikre os, at du får en så komplet
løsning som muligt, og derfor samarbejder vi
med flere af markedets førende leverandører af
maskiner, robotter, automatiseringssystemer og
lagerindretningsløsninger.
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Axelents standardfarver
NETSEKTIONER

Lysegrå RAL 9018

Sort RAL 9011

STOLPER

Sendzimir

SafeStore
SKRIDSIKRING

Axelent X-pack

Axelent SafeStore er den ultimative løsning til et sikkert, ryddeligt lager,
der er nemt at arbejde med. Ved at fæstne SafeStore på pallehyllens
bagside fås en nedfaldsbeskyttelse, som forhindrer gods i at falde ned
og forårsage person- eller materielskade. I dag anvendes SafeStore
i alle typer lagre lige fra det lille manuelt betjente lager til det store
fuldautomatiserede kranlager.

Med Axelents eget emballeringssystem, X-pack, får du dine Axelent-produkter
pænt emballeret i plast på specialfremstillede paller med en medfølgende
monteringsvejledning. Monteringsarbejdet kan derfor udføres hurtigt og fleksibelt, og
varerne er nemme at aflæsse og flytte. Du kan også få hjælp til monteringen, hvis det
er nødvendigt.

Axelent SnapperWorks
Vores eget tegneprogram SnapperWorks giver
os mulighed for hurtigt at give dig et tilbud, som
også omfatter tegning og
materialespecifikation.
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NE TSE K TIONE R (masker 50 x 30 mm)

K ONSOLLE R

Vare-nr.

Vare-nr		

Højde (mm)

Bredde (mm)

Sort (RAL 9011)
301-100-110
301-120-110
301-150-110
301-100-220
301-120-220
301-150-220

Axelent SafeStore skridsikring leveret med specialkonsoller i Axelent SafeStore med 50x60 masker. Projekt leveret til
kundespecifik farve for at passe til kundens øvrige anlæg.
Scania i Oskarshamn.

SafeStore
Skridsikring

Passer til alle moderne
hyldesystemer
Vores produktion er i høj grad automatiseret, så vi kan
håndtere store mængder og sikre korte leveringstider.
Alle vores standardprodukter lagerføres, hvilket gør os i
stand til at levere dine produkter stort set samme dag,
som vi modtager din bestilling.

Nem tilpasning sikrer perfekt
pasform
To forskellige maskestørrelser betyder, at du kan kombinere både sikkerhed og økonomi. Du kan endda tilpasse
nedfaldsbeskyttelsen, så pasformen bliver optimal. Alt
leveres emballeret i plast på vores specialpaller direkte
fra os i Hillerstorp.

Konsoller Lysegrå (RAL 9018)
1000
1200
1500
1000
1200
1500

1100
1100
1100
2200
2200
2200

NE TSE K TIONE R (masker 50 x 60 mm)

430-050-000
430-100-000
430-125-000
430-150-000
430-175-000
430-200-000
430-250-000
430-300-000

Vare-nr.

Konsoller (Sendzimirforzinket)

Højde (mm)

Bredde (mm)

Lysegrå (RAL 9018)
402-100-110
402-120-110
402-150-110
402-100-220
402-120-220
402-150-220

Længde (mm)

1000
1200
1500
1000
1200
1500

25-8003
1100
1100
1100
2200
2200
2200

630-050-000
630-100-000
630-125-000
630-150-000
630-175-000
630-200-000

50
100
125
150
175
200
250
300

0
50
100
125
150
175
200

Konsoller Sølv (RAL 9006)
630-250-000
630-300-000

P R O D U K T FA K TA
Vertikale rør

15 x 15 mm

Horisontale rør

19 x 19 mm

Vertikale tråde

Ø 2,5 mm

Horisontale tråde

Ø 3 mm

Netmasker

50 x 30 mm
50 x 60 mm

Konsoller

Fremstillet af 3 mm-plade,
forsynet med aflange huller til
justering i højden.

Overfladebehandling

Fosfatering/epoxylak

Farve, netsektion

Lysegrå RAL 9018
Sort RAL 9011
(kun 30 x 50 mm)

Farve, konsol

Lysegrå RAL 9018
Sølv RAL 9006
Sendzimirforzinket
(andre farver fås også)

 Det er let at montere Axelents skridsikringer.
Netsektionerne skrues sammen i højden. Derefter
fastgøres en klemme i overkanten af øverste række og en i
underkanten af nederste række.
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250
300
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 Stolpeforlængere fås som tilbehør. Den gør det muligt at
montere skrid-sikringen højere op end selve stolpen.
 Konsollerne fås i 9 forskellige størrelser med afstande på
mellem 0 og 300 mm, lakerede eller forzinkede.
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Flere oplysninger og nyheder på internettet!
På vores internetsider www.axelent.dk kan du
læse mere om os, vores produkter, nyheder og
tilbehør. Velkommen!
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X-Store

INDUSTRI- OG LAGERVÆGGE

Nethylder
Axelents nethylder er praktiske, stabile og passer
lige så godt til mindre godsenheder som til
lageropbevaring og opbevaring på palle. Nethyldeplanerne opsamler ikke støv og lader lys og vand komme

igennem, hvilket ofte er et krav, hvis der er installeret et
sprinkleranlæg.
Alle detaljer på vores nethyldeplaner er konstruerede til
at gøre håndteringen så sikker og smidig som muligt.

Opdeling eller indhegning. Skab nyt, lav ændringer eller byg til. Der
kan være forskellige behov i din industri eller på dit lager. I tråd med vores
øvrige produkter har vi udviklet X-Store ud fra nogle kriterier om, at det
skal være enkelt at montere, komplet og kunne fungere i de fleste typer
miljøer. Hvis du vælger Axelent X-Store, kan du føle dig tryg, fordi dette
lager- og industrisystem nærmest har et ubegrænset antal muligheder,
når det gælder kombinationer og udnyttelse. Samtidig får du et smidigt,
sikkert og økonomisk system.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at få et tilbud, kan du skrive til os på: store@axelent.se

Varenr.

Mål (D x B)

Maskestørrelse

Support

UDL

Overflade
behandling

509900

880x1000mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509901

880x1050mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509902

880x1100mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509903

880x800mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509931

880x1000mm

50x100mm

3 OMEGA

500 kg

Sendzimir Steel

509930

880x1050mm

50x100mm

3 OMEGA

500 kg

Sendzimir Steel

700010

880x1100mm

50x100mm

3 OMEGA

500 kg

Sendzimir Steel

509800

1090x1000mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509801

1090x1050mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509802

1090x1100mm

50x100mm

3 OMEGA

800 kg

Sendzimir Steel

509807

1320x900mm

50x100mm

4 OMEGA

1000 kg

Sendzimir Steel

509806

1320x1100mm

50x100mm

4 OMEGA

1000 kg

Sendzimir Steel

509703

880x1100mm

60x125mm

3 OMEGA

300 kg

Sendzimir Steel

Markeret med gult = er på lager i Hillerstorp, for resten gælder der fragt fra Europa.
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Ring til os!
Vi vil gerne hjælpe med
tanker og ideer til,
hvordan I får et sikkert lager.

NE TSE K TIONE R (højde: 2200 mm)

D Ø R E , LÅS OG T I L B E H Ø R

Vare-nr.

Vare-nr.

Beskrivelse		

710-220-150
710-330-150
712-220-300
712-330-300
810-220-150
810-330-150
810-220-300
810-330-300
814-220-290
814-330-290

Enkel slagdør		
2250
Enkel slagdør		
3350-4450
Dubbel slagdør		
2250
Dubbel slagdør		
3350-4450
SkydedørB=1500mm		
2250
Enkel skydedør		
3350-4450
SkydedørB=3000mm		
2250
Enkel skydedør B=3000mm
3350-4450
Dobbelt skydedørB=2x2900mm 2250
Dobbelt skydedørB=2x2900mm 3350-4450

Højde (mm)

Bredde (mm)

Lysegrå (RAL 9018)
402-220-025
402-220-040
402-220-070
402-220-100
402-220-120
402-220-150

+45 70-21 00 54

2200
2200
2200
2200
2200
2200

250
400
700
1000
1200
1500

Højde (mm)

Lås
75110

NE TSE K TIONE R (højde: 1100 mm)
Vare-nr.

Højde (mm)

Bredde (mm)

Lysegrå (RAL 9018)
402-110-025
402-110-040
402-110-070
402-110-100
402-110-120
402-110-150

X-Store

1100
1100

250
400

1100
1100
1100
1100

700
1000
1200
1500

85110
75112
85112
L66-10-2

Hængelås til enkel/dobbelt slagdør
Hængelås til skydedør
Hagelås til enkel/dobbelt slagdør
Hagelås til skydedør
Cylinderlås til slag- og skydedør H/V

Tilbehør
95001
95002
KHS-6-150
KVS-6-110
KVS-6-220

hjørnebeslag 90 grader, 3-pack
hjørnebeslag 0-180 grader, 2-pack
Overskæringspakke horisontalt
Overskæringspakke vertikalt H=1100mm
Overskæringspakke vertikalt H=2200mm

Industri- og lagervægge

Nemme at tilpasse

Kombinere med dørpakke

Sektionerne i X-Store fås i to højder og en række
bredder. Ved hjælp af fødder, stolper og forlængere kan
du derefter tilpasse din industri- og lagervæg efter netop
dine behov. Vi tilbyder også en tilpasningspakke, hvor du
kan få dine netvægge præcist efter mål, og det gælder
både vandret og lodret.

Du kan også kombinere X-Store med noget fra vores
tilhørende dørpakke. Hvis du ønsker en særlig farve,
der er tilpasset den øvrige indretning, kan vi formentlig
imødekomme dette. Dog vil der så ikke gælde samme
leveringstid som ved bestilling af vores standardfarver.
Alt leveres omhyggeligt emballeret i plast på
skræddersyede paller direkte fra os i Hillerstorp.

STOLPE R
Vare-nr.

H. over gulv (mm)

Højde (mm)

50

228

Sendzimir
Gulvfod
P65-023

P R O D U K T FA K TA
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Stolpe (70x25 mm, sendzimir)

Vertikale rør

19x19 mm

Horisontale rør

15x15 mm

Stolpe

70x25 mm alt. 70x70 mm

Vertikale tråde

Ø 3 mm

Horisontale tråde

Ø 2,5 mm

Stolpe (70x70 mm, sendzimir)

Netmasker

50x60 mm

P66-225

Overfladebehandling

Fosfatering/Epoxylack

Farve, netsektion

Ljusgrå RAL 9018

Stolpeforlænger (70x25 mm, 70x70mm)

Farve, stolpe

Sendzimir förzinkning

E65-110
E65-220
E66-110
E66-220

P65-115
P65-225

50 (inkl fot)
50 (inkl fot)

50 (inkl fot)

-----

1150
2250

2250

1100
2200
1100
2200
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Axelent er en førende virksomhed i vækst, når det drejer sig om vægsystemer i trådnet i form af værn
og rumdelere til industri, lager og byggeri. Virksomheden omfatter også Axelent Safety, der tilbyder
komplette løsninger inden for maskinsikkerhed. Axelent-gruppen omfatter også Axelent Wire Tray AB
(kabelbakker), Axelent Software (tegneprogram) samt Axelent Engineering AB (automationsløsninger).
Axelents hovedkontor ligger i Hillerstorp. Her foregår også al produktudvikling, produktion, lagerføring og
emballering. Axelent har salgskontorer i over 50 lande, og produkterne sælges over hele verden.

Axelent AB
Box 1 · Kävsjövägen 17
SE-330 33 Hillerstorp
Axelent Direct. +45 70-21 00 54
Fax. +45 70 21 00 53
E-mail. sales@axelent.dk
Internet. www.axelent.com

