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Palletstellingen

Overzicht:

Voordelen van de MVA palletstellingen:

Eenvoud en e�  ciëntie van de constructie.

Directe toegang tot elke stockagelocatie.

E�  ciënte benutting van oppervlakte en volume (tot 40-50%) van de stockageruimte.

Ruime aanpassingsmogelijkheden voor de opslag van alle soorten goederen (alle types pallets, vaten, 
rollen en dozen).

- De speci  caties van de MVA-palletstellingen bieden 
   opslagoplossingen voor elk draagvermogen op alle hoogtes.

- Hoge betrouwbaarheid, stevigheid en stabiliteit.

- Dubbel diep oplossingen.

- Smalle gang oplossingen.

- Combinatie van pallet en legbordniveaus voor picking.

- Uitkragende niveaus voor extra opslagcapaciteit.

- Poedercoating voor alle onderdelen. Speciale coating voor 
   speciale toepassingen.

- Individueel ontworpen toebehoren voor elke opslagbehoefte.

- Aanrijbeschermingen met bewezen e� ectiviteit in 
  extreme omstandigheden.

- Ontwikkeling van speci  eke buiten standaard oplossingen op vraag   
   van de klant.
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Drive In / Drive Through

Overzicht:

Voordelen van de MVA drive-in /drive-trough stellingen:

Maximum opslagruimte benutting (tot 80%). Het toepassen van Drive-in en 
drive-trough stellingen bespaart signi  cant veel vloeroppervlakte van de opslagruimte.

Low cost installatie vergeleken met andere hoog densiteit opslagsystemen.

Drive-in / drive-trough stellingen zijn ontworpen voor de opslag van grote volumes van identieke 
producten met een lage turn-over.

In één stellingrij kan max één referentie gestockeerd worden.

- Palletstellingen met aangepaste schoringsverbindingen zorgen voor
zeer hoge mechanische sterkte.

- Per 50mm hoogte instelling van de niveaus.

- Verschillende types coating voor verschillende gebruikscondities.

- Betrouwbare palletgeleiders voor heftrucks.

- Gewichtsverdelende sokkels voor minder dragende vloeren.

- De schoring is speciaal ontworpen voor de hoogste stabiliteit.
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Mobiele stellingen

Voordelen van de MVA mobiele stellingen:
- Verhoogde opslagcapaciteit met max. 93% waardoor de investering 38% lager is voor bijkomende
pallet
  locaties te creëren t.o.v. traditionele opstelling.

- Vloerrails zijn gemaakt van hoogwaardig staal en werken met een extreme precisie, voor een
gegarandeerde lange levensduur.

- Hoge kwaliteit palletstellingen.
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Grootvakstellingen

Overzicht:

Voordelen van MVA grootvakstellingen:

Multipurpose gebruik van de grootvakstelling voor manuele stockage van verschillende producten.

Ruime keuze aan afmetingen en draagvermogens, hoogte instellingen van niveaus etc.

Eenvoudige niveau-instelling voor ergonomische picking.

Verschillende types legborden, inclusief legborden voor stockage van zware goederen.

- Degelijk ontworpen modulair systeem biedt de mogelijkheid tot
ontwerpen van oplossingen voor elk type product.

- Hoge belastbaarheid van de legborden, per 50 mm hoogte
instelling van de legborden.

- Optie: mobiele opstelling.

- Legborden aangepast aan verschillende draagvermogens.

- Poedercoating in elke Ral kleur mogelijk, warm gegalvaniseerde
en koud gegalvaniseerde uitvoering mogelijk.

- Ruim aanbod aan toebehoren voor speci  eke behoeftes.

- Ontwikkeling en productie van speciale toebehoren om de
stellingen aan te passen aan speci  eke logistieke of
opslag behoeftes.

- Ontwikkeling en productie van legborden volgens de eisen
van de klant.
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Draagarmstellingen

Overzicht:

Voordelen van de MVA draagarmstellingen:

Ontworpen voor opslag van lange goederen (hout, buizen, pro  elen, platen etc.).

Directe toegang tot elk stockage niveau.

Verhoogde e�  ciëntie van de opslag operaties.

- Uitgebreid gamma aan afmetingen afhankelijk van 
   hoogte en gewicht.

- Enkelzijdige en dubbelzijdige opstelling.

- Opties met dak voor buitenopstellingen
   100mm draagarm hoogteinstelling.

- Poedercoating of warm gegalvaniseerde afwerking.

-  Aangepaste toebehoren voor elke opslagbehoefte.

- Ontwerp en productie van speci  eke onderdelen, zodat de  
   draagarmstellingen worden aangepast aan de opslag 
   van speciale goederen.
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Combi stellingen

Overzicht:

Voordelen van de MVA combi stellingen:

Ontworpen voor de opslag van goederen met speci  eke gewichten en afmetingen. 

Palletstellingen gecombineerd met speciale technische oplossingen voor de opslag van speci  eke 
goederen op de onderste niveaus (veel gebruikt in cash&carry, DIY).

Combinatie van palletstellingen en legbordstellingen of draagarmstellingen (cash&carry).

Combinatie van palletstelling en legborden op de onderste niveaus (distributie centra en Retail).

Palletstellingen met verticale stockage van pro  elen, rails, panelen.

- Gecombineerde systemen gebaseerd op degelijke palletstellingen   
   met groot gamma in hoogte en draagvermogens.

- Uitgebreide lijst aan toebehoren aangepast aan 
   speci  eke opslagsystemen.

- Poedercoating in alle Ral kleuren.

- Ontwikkelen en produceren van alle mogelijke toebehoren voor  
   speciale behoeftes van onze klanten.
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Verdiepingsvloer op stellingen

Overzicht:

Voordelen van de MVA verdiepingsvloeren op stellingen:

Ontworpen voor maximale benutting van de beschikbare hoogte bij het stockeren en behandelen van 
goederen (dozen, stukgoed, bakken, etc). 

Verdiepingsvloeren zijn bijzonder nuttig bij kleinere opslagruimtes.

Twee types van constructie:

Stellingen op volle hoogte met loopgangen tussen de stellingen.

Stockage vloer op stellingen met frames tot vloerhoogte.

Door de verschillende ontwerpoplossingen bieden ze een optimale benutting van de capaciteit 
van elke opslagruimte.

Verhoging van de opslagcapaciteit in verschillende fases, afhankelijk van het aantal niveaus.

Opslag oplossingen voor bijna elk type van goederen, inclusief verpakte goederen, in containers 
gestockeerd, zonder verpakking etc.

Rationele organisatie van de opslag � ow, mogelijkheid tot simultaan werken op 
verschillende verdiepingen.

- Hoge stabiliteit van de constructie en daaruit volgend, comfortabele   
   werk omstandigheden voor de gebruikers op de verdiepingen.

- Draagvermogens tot 1000 kg/m².

- Volledig opbouwbaar en afbreekbaar systeem dat verticale 
   uitbreidingen en her-con  guraties mogelijk maken.

- Verschillende types van vloerbedekkingen.

- Veiligheidsstructuur die rekening houdt met alle speci  eke 
   operationele condities.

- Het gebruik van trappen.

- Pallet opzetplaatsen zijn voorzien van verschillend types van 
   klapdeuren en kantelhekkens.

- Ruime ervaring in installaties tot +2000 m².

- Integraties van rolbanen en liften.
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Doorrolstellingen

Overzicht:

Voordelen van de MVA doorrolstellingen:

Hoge graad van opslagdensiteit.

Implementatie van FIFO opslagbewegingen.

Verhoging van de werkproductiviteit door scheiding van invul- en uitladingszones. 

Minimaal aantal heftrucks en een minimum aan personeelsbezetting.

Eenvoudige picking operaties van de goederen.

Hogere e�  ciëntie van opslag vergeleken met conventionele opslagsystemen.

- Integratie van rolbanen van wereld gerenommeerde partners.

- Ontwerpen van doorrolstellingen op onze degelijke palletstellingen
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Speciale oplossingen
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Accessoires

Voordelen van de MVA stijlbeschermingen:
- We gebruiken hoogwaardig kwaliteitsstaal en kijken niet op 
  een mm staaldikte.

- We maken simulaties van impactgevolgen en testen onze 
   beschermingen in de meest extreme situaties.

- We voorzien aangepaste bevestigingsmaterialen standaard 
   bij elke bescherming.

- We ontwikkelen en produceren beschermingsmiddelen volgens
   individuele behoeftes.



Marc Van Ackere & Co 
is een stabiele familiale 

KMO, gevestigd in EVERGEM, 
de regio van vernieuwing 

en innovatie. 

Bent u op zoek naar een specialist in het 
inrichten van magazijnen, 

werkplaatsen en archieven? 
Bij Marc Van Ackere & Co

 bent u aan het juiste adres.

f @marcvanackereco www.mva.be www.mva-webshop.be




