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ALTRAD BAUMANN Maxi Pack Regál:
Silný - funkční - bezpečný !

Jeho výhody:
lll Libovolná délka nosného pole
lll Flexibilní řešení vašeho skladu.
lll 5 různých délek nastavitelných jak v délce tak i do výšky.

Znáte již výhody paletového regálu od
ALTRAD BAUMANN?

lll Snadná a rychlá montáž
lll Statná konstrukce a vysoká nosnost
lll Malý modul od 50 mm 
lll Výška od  3,60 m 
lll Za studena válcovaný U-Profil (4 mm)
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Tyto snímky neukazují Kompletní pracoviště nebo bezpečnostní situaci.Z bezpečně technického ohledu jsme zmínily tyto 
případy jako příklad změny kterou nabízí technický pokrok. Jakékoliv kopírování a jiné zneužívání snímků je striktně zakázáno.



lll Maxi Pack regálový systém
nabízí řešení šité na míru pro
každý sklad nebo staveniště.

lll Nosné rameno je velmi varia-
bilní, stavitelné již po 
10 ti cm.

lll Maxi Pack je také díky 
sériově žárovému 
pozinkování téměř 
nezničitelný policový systém. 

lll Délka nosných ramen je od
80 cm do 185 cm. (jiné délky
dle požadavků zákazníka)

Zda jednostranný, oboustranný nebo sestavený jako hala 
Maxi Pack nabízí  správné řešení pro všechny požadavky.
Tak jednoduše lze mít pořádek.

ALTRAD BAUMANN Maxi Pack Regal: 
Všechny funkce v detailu

lll Maxi Pack je regálový systém s veškerým nadstandartním 
vybavením bez příplatku. 
Všechny spojovací vzpěry a příčky jsou v potřebném množství
obsaženy již v rozsahu dodávky.

lll Nejspodnější otvor pro zavěšení stejně tak jako rozmístění 
spojovacích vzpěr je u všech šířek profilů ve stejné 
výšce, proto mohou být vedle sebe umístěny i různě 
silné regály.

ALTRAD BAUMANN 
Maxi Pack Regal - skvělé rešení vašich 
skladovacích problémů

ALTRAD BAUMANN Maxi Pack Regal

Sestava šířek bez střešní nástavby 
délka ramene = od 0,80 - 1,85 m

Zatížení na jedno rameno od  350 kg do 3.250 kg
lll Systém může být postaven přímo ke stěně, neboť  nemá žádný

přesah zpátky.
lll S přidáním horní nosné traverzy lze na Maxi Pack regálech ulo-
žit střechu a vytvořit takto jednoduše a úsporně celou halu.

lll Sériově integrovaná pojistka proti přesunutí materiálu 
(21 cm nad s taticky nejvýše dovolenou polohou nosného 
ramene).

lll S Maxi Pack systémem učiníte chytré rozhodnutí pro optimální
skladování. Stabilita, kvalita a bezpečnost tohoto regálu nelze
překonat. Uvažte samy.

lll Plně pozinkovaný Maxi Pack systém Vám nabízíme také 
ve stálém sortimentu - informujte se o tom. Samozřejmě 
Vám pomůžeme při plánování Vašeho skladu.

lll ALTRAD BAUMANN MaxiPack systém je k dostání s 
jedno - i oboustranným podstavcem, s a bez střešních nosičů,
stejně tak jako s nástavbou pro použití regálové konstrukce 
k výstavbě haly.
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