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SchiphorSt 

Rolling StoRage SyStem
Eenvoudig grotere 

uitpakopeningen creëren 

met hoekprofielen

Stabiel stapelsysteem,

tot zes bakken hoog

3 in 1 
Inzetbaar als magazijnstelling,  

uitpakwagen en display 

Ompakken is overbodig!

Geluiddempende 

rubber wielen
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● Multifunctioneel inzetbaar als magazijnstelling, uitpakwagen en display 
 
● Naar eigen wens grotere uitpakopeningen creëren   
 
● Eenvoudig te manoeuvreren 
 
● Ergonomisch verantwoord 
 
● Geïntegreerde etikethouders op alle zijden van de uitpakbakken

● Onderstel verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw, groen, geel, grijs en zwart
 
● Optioneel met bedrukking van uw bedrijfsnaam of logo

Geïntegreerd etikethouder
op elke zijde

Hoekprofiel voor 
extra uitpakruimte

Geluiddempend rubber 
loopvlak om wiel                    

Schiphorst Rolling Storage System
Artikelnr. Inhoud set Buitenafmeting

set lxbxh (mm)
Buitenafmeting per
bak lxbxh (mm)

Binnenafmeting per
bak lxbxh (mm)

SCH-RSS-4-R1 4 bakken, 1 dolly 600x400x1.170 600x400x250 565x365x245
SCH-RSS-5-R1 5 bakken, 1 dolly 600x400x1.410 600x400x250 565x365x245
SCH-RSS-6-R1 6 bakken, 1 dolly 600x400x1.650 600x400x250 565x365x245

Het SchiphorSt rolling Storage SyStem bestaat uit een set zwarte 
kunststof bakken van 600x400x250 mm met een uitpakopening van 110 mm 
hoog. De bakken staan op een dolly; een kunststof rolplateau dat is voorzien 
van vier pp wielen met gegalvaniseerde zwenkgaffels en een 
geluiddempend rubber loopvlak. Dit multifunctionele magazijnsysteem is in 
drie verschillende sets verkrijgbaar:

Hoekprofiel
Artikelnummer Opzethoogte hoekprofiel (mm) Hoogte uitpakopening met hoekprofiel (mm)
E5 50 160
E10 100 220
E15 150 260

U kunt het Schiphorst Rolling Storage System uitbreiden met hoekprofielen.   
Deze plaatst u op de hoeken van een uitpakbak waardoor ze functioneren als 
verhogingsstuk. Hierdoor ontstaat er extra uitpakruimte tussen de uitpakbak 
en de bak erboven. Op deze manier kunt u met één magazijnsysteem op 
efficiënte wijze grote en kleine artikelen verwerken.
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