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LOGISTICA MODULAR

INTRODUÇÃO

Optimize os espaços de armazenamento
Melhorando a organização dos seus stocks
RACK 600

RACK 400

A estantaria modular Rack é uma
solução simples e económica que nos
facilita o armazenamento,organização e gestão dos
produtos hospitalares ou farmacêuticos no seu armazém

Podem-se utilizar bandejas ISO 600x 400
com diferentes dimensões.

MODULARES e
CONFIGURÁVEIS
A stockagem modular permite
organizar de forma eficaz todos
os produtos que deseje.

As estantarías podem ser ampliadas
permitindo multiplicar a capacidade
e rentabilizar as necessidades
de armazenagem de acordo com o espaço
disponível.
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LOGISTICA MODULAR

GUÍAS

· As guías são em PVC cinzento claro
· Podem-se colocar em intervalos de 64 mm, para configurar o
espaço segundo o tamanho das bandejas e das suas necessidades
· As guías dispõem de um sistema simples e sem parafusos, facilitando
a sua instalação de forma fácil e rápida

64 mm

· De acordo com a guia escolhida os ângulos de fixação podem ser
horizontais ou inclinados para um melhor acesso às
bandejas mais altas.

Guías para posição horizontal
· RA-600
Guía para Rack-600

640 mm

· RA-400
Guía para Rack-400 e EM-04

445 mm

Montagem fácil e rápida
Guías para posição inclinada
· RAI-600
Guía para Rack-600

653 mm

· RAI-400
Guía para Rack-400
465 mm
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RACK-600

MÓDULO BASE RACK-600
É o modelo com a estrutura com maior largura e
menor profundidade

Medidas

Características:

mm
455

665 m
m

· Compatível com guías RA-600 e RAI-600
·As guías podem-se colocar em intervalos
de 64 mm.

64 mm

· As mudanças das guías de plástico fazem-se de forma
simples e sem parafusos

·Os ângulos de fixação podem ser
horizontais ou inclinados para um melhor
acesso às bandejas mais altas.

· Podem adaptar-se bandejas 600 x 400 com
diferentes alturas (50, 100, 200 mm)

Materiais:

1870 mm

· A estrutura metálica principal está fabricada em
perfil quadrado de 25 x 25 mm, pintados em
epoxi cinzento claro.

65 m
m

Pés ajustáveis em altura
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RACK-600

SISTEMA MODULAR
PARA RACK-600

A

B

B

B

Os racks permitem colocar vários
módulos (rack-600B) a partir
do módulo base (rack-600). Podem-se
assim ampliar o número de
módulos, segundo as necessidades
de armazenamento de maneira
simples e rápida.

BASE RACK-600

MÓDULOS OPCIONAIS: RACK-600B

A
B
B
B
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RACK-400

MÓDULO BASE RACK-400
É o modelo com menos largura e maior profundidade

Medidas
Características:
· Compatível com guías RA-400 e RAI-400

65 mm

· As guías podem colocar-se em intervalos
de 64 mm.

465 mm

· As mudanças das guías de plástico são
simples e sem parafusos.

64 mm
· Os ángulos de fixação podem ser
horizontais ou inclinados para um melhor
acesso às bandejas mais altas.

· Podem-se adaptar bandejas (600 x 400) de
diferentes alturas (50, 100, 200 mm)

Materiais:
· A estrutura metálica principal está fabricada em
perfiles quadrados de (25 x 25 mm), pintados em
epoxi cinzento claro.

1870 mm

65 mm

Pés ajustáveis em altura

www.gmrplus.com | gmrplus@gmail.com

7

LOGISTICA MODULAR

RACK-400

SISTEMA MODULAR
PARA RACK-400

A

B

B

B

Os racks permitem juntar vários
módulos (rack-400B) a partir
do módulo base (rack-400).
Podem-se acrescentar o número de
módulos, segundo as necessidades
de armazenamento, de maneira
fácil e rápida.

BASE RACK-400 MÓDULOS OPCIONAIS RACK-400B

A
B
B
B
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CARRO EM-04

EM-04
O carro aberto para transporte de bandejas ISO é ligeiro, sendo uma
solução simples e económica para as Residências Geriátricas.

Medidas
Características:
· Carro aberto com puxador
· Compatível com guías RA-400
· As guías podem-se colocar em
intervalos de 64 mm.
· O carro é entregue desmontado.
A montagem é muito fácil

685 mm

470mm

Materiais:
· Tampo com superfície de 13 mm de espessura
de côr branca resistente e fácil de
limpar.
· 4 rodas de 75 mm, 2 com travão.
· Estrutura metálica tubular de (25 x 25 mm)
pintada em epóxi, côr cinzento claro

64 mm

1020 mm

FÁCIL DE MONTAR
Os carros são enviados por montar com um manual
de instruções. Isto permite-nos baixar os custos de transporte.
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CARRO EM-04

LIGEIRO e CONFIGURÁVEL
· Possibilidade de equipar com diferentes bandejas ISO 600x400 de profundidades 50,100,200 mm,
para poder configurar o carro de acordo com as necessidades.

TRANSPORTE CON FACILIDAD
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BANDEJAS ISO
As bandejas 600x400 são o melhor sistema para poder realizar a organização e o stock de todo tipo de
material sanitário. São higiénicas e podem suportar altas temperaturas. Graças aos separadores as bandejas
podem dividir-se para se poder aproveitar o espaço com maior eficiência.

600 x 400 ABS
BJ05-ABS

BJ10-ABS

BJ20-ABS

Referência

Medidas (mm)

Separador curto

Separador largo

BJ05ABS

600 x 400 x 50

DVABS-4005

DVABS-6005

BJ10ABS

600 x 400 x 100

DVABS-4010

DVABS-6010

BJ20ABS

600 x 400 x 200

DVABS-4020

DVABS-6020

*Separadores não incluídos

As bandejas de ABS suportam temperaturas de -20ºC a +60ºC

600 x 400 PC
BJ05-PC

BJ10-PC

BJ20-PC

Referencia

Medidas (mm)

Separador curto

Separador largo

BJ05-PC

600 x 400 x 50

DVPC-4005

DVPC-6005

BJ10-PC

600 x 400 x 100

DVPC-4010

DVPC-6010

BJ20-PC

600 x 400 x 200

DVPC-4020

DVPC-6020

As bandejas de PC suportam temperaturas de -40ºC a +120ºC

*Separadores não incluídos

Identificação
CLIP-01
Porta etiquetas.
Medidas:70 x 38 mm
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Organização de Medicamentos

