bibliotheca
flexBin™og flex autoBin™
I de forskjellige beholderne som er tilgjengelige for flex
AMH™, samles materiellet forsiktig opp og sorteres
Alle

flex

AMH™-beholderalternativene

kan

integreres

sømløst

med

flex

AMH™

retur-

og

sorteringssystem. Hver beholder kan enkelt trekkes bort fra dockingstasjonen, slik at personalet
kan skyve dem rundt i lokalet. Den fjærbelastede bunndelen har en svamplignende refleks, som
beskytter materiellet mot skade mens det sorteres til riktig sted.

flexBin ™ standard

flex autoBin ™

flexBin ™ large

utformet for enkel bruk

gjør plass til mer

optimal opplevelse for personalet

Et mindre, mer kompakt alter-

Vær mer effektiv og spar inn

Når materiale returneres i pas-

nativ, flexBin™ passer inn der

arbeidstid

og

se mengde for personalet, for-

dere har plass og gir biblioteket

praktiske flexBin™ i stor størrelse.

bedrer autoBin™ arbeidsflyten

alle

og

Denne beholderen er bygget

på

sortering, samtidig som flyt og

for å håndtere et stort antall

belastningen

design av deres unike bibliotek

enheter.

mindre

bibliotekpersonalet gjennom er-

blir ivaretatt.

oppmerksomhet fra personalet

gonomisk og mekanisk høyde-

og kan lett forvandles til en

justerbar konstruksjon.

fordeler

ved

retur

med

Den

provisorisk tralle.

romslige

krever

bakrommet
på

og

reduserer

ryggen

for

l: 720 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (gulvnivå til øverste kant)
Innvendig høyde er den samme som
bokkapasiteten

l: 486 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (gulvnivå til øverste kant)
Innvendig høyde er den samme som
bokkapasiteten
omtrent 32 kg
maks. 100 kg
aluminium
125mm

Innvendige mål:
(omtrent)

Vekten av beholderen:

Vektkapasitet:

Materiale:

Hjuldiameter:
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Selv om vi gjør det vi kan for å sikre at informasjonen er riktig på
publiseringstidspunktet, er det mulig at spesifikasjoner og funksjoner
kan variere eller endres over tid. bibliotheca gir derfor ingen utsagn
eller garantier om fullstendighet eller nøyaktighet for informasjonen i
dette dokumentet.

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

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

Utvendige mål:
(omtrent / uten håndtak)

125mm

aluminium

maks. 100 kg

ca. 35 kg

flexBin™ stor

flexBin™ standard

Spesifikasjoner
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125mm

aluminium

maks. 100 kg

omtrent 39 kg

l: 720 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (gulvnivå til øverste kant)
Innvendig høyde er den samme som
bokkapasiteten

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

flex autoBin™

