bibliotheca
flexBin™och flex autoBin™
behållarna i flex AMH™-serien ger möjlighet att
skonsamt samla ihop och sortera föremål
Alla behållaralternativ i flex AMH™-serien kan integreras sömlöst med flex AMH™-systemet för
återlämning och sortering.

Alla behållare är enkla att lösgöra från dockningsstationen, så att

personalen smidigt kan förflytta dem i arbetsutr ymmet. Den fjäderbelastade basen har en dämpande
reflex som skyddar föremålen från skador under sorteringen till rätt plats.
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l: 720 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (marknivå till övre kanten)
Innerhöjden är kapacitetshöjden för
böcker

l: 486 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (marknivå till övre kanten)
Innerhöjden är kapacitetshöjden för
böcker
ca 32 kg
max 100 kg
aluminium
125mm

Innermått:
(cirkamått)

Behållarens vikt:

Viktkapacitet:

Material:

Hjuldiameter:
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Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid
publiceringstidpunkten, men det förkommer att specifikationer och
funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas ansvarigt
för att informationen i detta dokument är korrekt.

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

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

Yttermått:
(cirkamått/utan handtag)

125mm

aluminium

max 100 kg

ca 35 kg

flexBin™ stor

flexBin™ standard

Specifikationer
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125mm

aluminium

max 100 kg

ca 39 kg

l: 720 mm
b: 560 mm
h: 530 mm (marknivå till övre kanten)
Innerhöjden är kapacitetshöjden för
böcke

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

flex autoBin™

