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Hustota zavěšení je faktorem číslo jedna, který ovlivňuje efektivitu  
lakovací linky, a tedy ziskovost a spotřebu energie v procesu lakování.  
To vyžaduje chytrá závěsná řešení pro naplnění kapacity linek.  
Často se jedná o skladovací prostor, náklady a flexibilitu.

V tomto průvodci Vám poskytneme užitečné informace o tom, jak  
si můžete usnadnit proces lakování pomocí rozložitelného  
FLEXI-RÁMU.

rozložený
sestavený
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Neustále hledáme nová řešení pro ziskovější a efektivnější proces 
lakování – kde je chytré zavěšení klíčem ke zvýšení hustoty zavěšení.

Proces lakování je někdy náročný úkol. Firmy zabývající se 
povrchovou úpravou se často setkávají s problémy ohledně 
zavěšení. Nejčastější dotazy jsou: 

Jakým způsobem zavěšovat, abychom si usnadnili práci? 

Jak můžeme předejít vysokým nákladům na dopravu? 

Omezený úložný prostor – co dělat?

BĚŽNÉ PROBLÉMY
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Rozložitelný rám
Pokud jde o závěsné systémy, samotný rám je často nevhodný a zabírá hodně 
místa. Použití rozložitelného a flexibilního rámu je proto chytrou volbou v pří-
padech, kdy je skladovací prostor omezený. I když je možné vytvořit řešení na 
míru, rozložitelný rám lze použít s již existujícími produkty. 

FLEXI-RÁM je kompatibilní s:

H11B
H2B
HQL 
HCL levels 
HQS stromečky lze použít přímo s horním závěsem

Práce na zakázku vyžaduje chytrá řešení. 
Mít vhodný závěsný systém ve správný čas a správné produkty, jak to vyžaduje  
situace, je v tomto odvětví běžným problémem. 
Krátké dodací lhůty a malé dávky jsou typickou situací a je obtížné plánovat dopředu 
a používat správné vybavení.

Společnosti proto někdy používají háky a nestabilní závěsné systémy, které mohou 
vést k nepříznivému výsledku – pokud jde o energii a efektivitu. 
Díky těmto znalostem může rozložitelný rám tyto problémy vyřešit a pomoci vám 
naplno využít Vaši lakovací linku. 
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Úspora místa se rovná ekonomickým přínosům
Vysoké náklady na dopravu jsou problémem, se kterým se společnosti často musí 
vypořádat. Jedním z hlavních řešení pro udržení nízkých nákladů je rozložitelný rám. 
FLEXI-RÁM má nižší náklady na přepravu, protože produkty lze balit efektivněji a 
prostorově úsporněji. 

To znamená velké výhody jak při dopravě, tak při skladování na místě – což dává 
společnostem příležitost ušetřit až 75 % při dopravě a skladování. 

I když proces lakování může být náročný, existují řešení, jak plně využít 
kapacitu linky. Klíčem je prostě chytré zavěšení – což lze provést po-
mocí FLEXI-RÁMU.

Při nedostatku času a možností plánovat dopředu můžete zapomenout na 
malé detaily – což může dělat velké rozdíly.  

Pro usnadnění práce a zlepšení způsobu zavěšení má rám samozajišťovací 
konstrukci. Díky tomu je zavěšení jednoduché.

Průvodce



POUŽITÍM FLEXI-RÁMU:

Ušetříte místo při přepravě i při skladování na místě

Snížíte náklady na dopravu

Usnadníte si práci – snadno se používá se stávajícími 
závěsnými systémy

Máte možnost si vytvořit řešení na míru

Získáte stabilní a flexibilní produkt

Ušetříte čas a práci efektivním zavěšením

Získáte rentabilní řešení

Horní závěs je k dispozici ve třech 
různých šířkách:

1 100 mm

900 mm

800 mm

vhodné pro 1000 mm široká patra

vhodné pro 800 mm široká patra

vhodné pro 700 mm široká patra
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