bibliotheca
flexBin™and flex autoBin™
forskellige flex AMH™ vognfunktioner gør det muligt
at nænsomt samle og sortere materialer
Alle vognfunktioner i flex AMH™ kan nemt integreres med flex AMH™-afleverings- og sorteringssystemet.
Hver vogn kan nemt trækkes væk fra dockingstationen, så medarbejderne nemt og ubesværet kan
trække dem med sig rundt i arbejdsområdet. Foden med fjedermekanisme giver en svampeagtig
refleks, der forsigtigt beskytter materialer mod skader, når de sorteres og sættes på plads igen.
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flex autoBin ™

flexBin ™ large

designet til at passe ind

skab plads til mere

ultimativ oplevelse for personalet

flexBin™ standard er en mindre

Bliv mere effektiv, og frigiv tid

Da afleverede materialer placeres

og mere kompakt løsning, der

til

i en højde, der er hensigtsmæssig

passer ind i dit eksisterende

rummelige

miljø og giver biblioteket alle

flexBin™ i stor udgave. Denne

flex

fordelene ved aflevering og

vogn, som er designet til at

arbejdsgang

sortering

håndtere

gør arbejdet mindre belastende

og

samtidig

sikrer

medarbejderne
og

med

den

brugervenlige

store

mindre

for

medarbejderne,
autoBin™

ryggen

i

den

forbedrer
generelle

baglokalet

et godt flow og design på dit

materialer,

unikke bibliotek.
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l: 720 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (fra gulv til øverste kant)
Indvendig højde svarer til bogkapacitet

l: 486 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (fra gulv til øverste kant)
Indvendig højde svarer til bogkapacitet

ca. 32 kg
maks. 100 kg
aluminium
125mm

Indvendige mål:
(ca.)

Vognens vægt:

Vægtkapacitet:

Materiale:

Diameter på hjul:

www.bibliotheca.com

Vi gør vores bedste for at sikre, at vores oplysninger er korrekte, når vi
lancerer et produkt, men det hænder, at specifikationer og funktioner
ændres med tiden. bibliotheca giver derfor ingen erklæringer eller
garantier vedrørende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de
informationer, der er i dette dokument.

l: 835 mm
b: 600 mm
h: 865 mm

l: 600 mm
b: 600 mm
h: 865 mm

Udvendige mål:
(ca. / uden håndtag)

125mm

aluminium

maks. 100 kg

ca. 35 kg

flexBin™ stor

flexBin™ standard

Specifikationer
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125mm

aluminium

maks. 100 kg

ca. 39 kg

l: 720 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (fra gulv til øverste kant)
Indvendig højde svarer til bogkapacitet

l: 835 mm
b: 600 mm
h: 865 mm

flex autoBin™

