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Graag willen wij u met de brochure kennis laten maken met 
de palletstellingen van Nolte Opslag Systemen. Onze pallet-
stellingen bieden de oplossing om eenvoudig en praktisch bij 
gepalletiseerde producten te komen. Dit systeem zorgt ervoor 
dat de ruimte optimaal wordt benut en de voorraadcontrole 
wordt verbeterd. Daarnaast past het, dankzij het eindeloze 
gamma van afmetingen, capaciteiten en accessoires, in elke 
ruimte en bij elk gepalletiseerd product. Ongeacht de afmeting 
hiervan. Daarnaast is het systeem zeer eenvoudig te monteren.

Toepassingen
Dit systeem wordt veelal toegepast bij een opslagbehoefte voor materiaal 
dat op pallets staat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan massaproduc-
ten. Als de vracht aangeleverd wordt op pallets en deze in zijn geheel in de 
stelling worden gezet. Daarnaast zijn er nog tal van accessoires mogelijk. 
Die het bijvoorbeeld mogelijk maken om andere maten pallets of bijvoor-
beeld vaten, rollen staal, kooiconstructies, kisten e.d. op te slaan.
              
Maten en gewichten
Zoals te zien is op de hier onderstaande afbeeldingen, bestaat een pallet-
stelling uit zogenaamde “liggers” en “frames”. Onze frames hebben 
standaardmaten, maar kunnen op elke maat naar uw wens in de gewenste 
lengte worden gemonteerd.

 

Figuur 1 – Samenstelling van de Frames

De liggers kunnen in de volgende maten worden aangeleverd:

Figuur 2 – Samenstelling van de Liggers

Ref. Doorsnede in mm Lengtes in mm        

 84 80 x 40 1350 1850 2250 2700      
 94 90 x 40   1850 2250 2700      
104 100 x 40   1850 2250 2700      
105 100 x 50   1850 2250 2700 3300 3600 3900
125 120 x 50     2250 2700 3300 3600 3900
145 140 x 50       2700 3300 3600 3900
155 150 x 50       2700 3300 3600 3900

Maximale benutting van de ruimte



Palletstellingen

Kortom de mogelijkheden zijn in principe onbeperkt. Daarnaast hebben 
wij nog een tweetal voorbeelden van combinaties waar palletstellingen 
worden toegepast:

Inrijstellingen
Deze manier van stelling opbouw wordt veelal gebruikt bij opslag van 
gelijksoortige, weinig roulerende producten met een grote hoeveelheid 
pallets per artikel. Bij de inrijstelling wordt het zogenaamde LIFO systeem 
(Last In First Out) toegepast. Het is ook mogelijk om met een heftruck de 
palletstelling in te rijden. 

Doorrijstellingen
Een andere veel toegepaste opslag methode in de wereld van de op- en 
overslag is het FIFO systeem (First In First Out). Men rijdt aan de ene kant met 
een heftruck in de stelling, en zet de goederen daar in de stelling. Via de 
andere kant van de stelling kan men ook met de heftruck de stelling in rijden 
om goederen weer uit de stelling te halen. Dit past men toe om de eerst ge-
produceerde of opgeslagen goederen als eerste weer uit de opslag te halen.

Verder
Nolte Opslag Systemen beschikt over gekwalificeerd personeel die binnen 
de afgesproken tijd en volgens de gemaakt afspraken uw projecten te 
realiseren. Ook hoort het eventueel afbreken van bestaande stellingen tot de 
mogelijkheid. Door onze vele jaren ervaring kunnen wij snel en vakkundig 
uw projecten uitvoeren. Ook wanneer u ervoor kiest om de montage achter-
wege te laten, is het goed mogelijk de stellingen zelf te installeren. Het pakket 
kunt u bij ons afhalen, of volgens afspraak kunnen wij het pakket bij u bezorgen.

Nolte Opslag Systemen is naast palletstellingen ook 
leverancier van:
• Tussenvloeren
• Legbordstellingen
• Breedvakstellingen
• Draagarmstellingen
• Gaaswanden
• Self-Storage inrichtingen
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Palletstellingen In-/Doorrijstellingen Legbordstellingen

Breedvakstellingen Draagarmstellingen Tussenvloeren

Gaaswanden Interne transport middelen Self-Storage inrichtingen
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Hand-eg 4, 1648 GD De Goorn, Tel.: 0229-541339 Fax: 0229-543754, info@nolteopslagsystemen.nl
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