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Amco Interdeal
AMCO Interdeal şi-a început activitatea pe piaţa românească din 2001, ca furnizor de
sisteme de rafturi şi soluţii optime de depozitare. Experienţa nostră este bazată pe o gândire creativă,
personalizată, şi pe dotarea depozitelor la cele mai înalte nivele de performanţă. Sistemele noastre de
rafturi sunt superior calitative şi sunt concepute pentru depozitarea paleţilor, a bunurilor de
dimensiuni mici, elemente lungi, precum şi pentru structuri de tip mezanin.
Pentru a oferi rezultatul potrivit cerinţelor aplicaţiei, avem la dispoziţie o rezervă considerabilă de
cunostinţe şi de potenţial tehnic pentru stabilirea parametrilor, consultanţă, proiectarea soluţiei,
montare, modificarea sistemului de rafturi existent, servisare, precum şi pentru activităţi postgaranţie.
Având un portofoliu complex, AMCO Interdeal furnizează soluţii optime, complete, pentru
toate tipurile de depozitare: paletizată, picking, combinată, gravitaţională, etc. Cei mai frecvenţi
clienţi ai noştri sunt prestatori de servicii logistice, mari distribuitori, producători sau din domeniul
retail.
Calitatea excelentă a materialelor, serviciilor şi relaţiilor stabilite cu clienţii, au făcut ca soluţiile
propuse de noi să fie acceptate şi concretizate de majoritatea celor care ne-au contactat.
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A.SERVICII
DEDICATE DEZVOLTĂRII AFACERII
DUMNEAVOASTRĂ

CONSULTANŢĂ
în vederea obţinerii unor costuri minime prin
utilizarea soluţiilor optime, SC AMCO INTERDEAL
SRL furnizează servicii de consultanţă pentru
aplicaţii în logistica depozitării.
Avem în vedere reglarea fluxurilor de lucru,
obţinerea de spaţii cu suprafeţe optime şi
coeficient de acoperire maxim. Specialiştii nostri
vă vor ajuta să măriţi capacitatea de stocare a
depozitului dumneavoastră.

PROIECTARE
Dispunem de cele mai bune resurse şi tehnologii
pentru proiectarea sistemelor de depozitare,
având în spate o echipă de ingineri dedicată şi
programe speciale de proiectare şi design.
Avem încrederea că vom putea face faţă
provocărilor ce vor apărea în procesul de
optimizare al aplicaţiei dumneavoastră.
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MONTAJ
Promptitudinea şi seriozitatea sunt punctele
cheie în efectuarea unui montaj profesional în
condiţii de siguranţă conform normelor
europene (EN). Aceste principii ne ajută în
consolidarea unei relaţii cu partenerii nostri. O
experienţă îndelungată în montajul sistemelor de
rafturi, cu precădere pe înaltimi mari (peste 8
metri), este principalul criteriu care ne
recomandă.

SERVICE ŞI ACTIVITĂŢI POST-GARANŢIE
În urma inspecţiei de service, datorită capacităţii
proprii de producţie, Amco vă poate furniza intrun timp scurt accesoriile deteriorate ale
sistemului dumneavoastră de depozitare.
Aceste servicii sunt esenţiale în păstrarea
coeficienţilor de singuranţă conform normelor
europene (EN), precum şi în prevenirea
eventualelor întreruperi ale
activităţii dumneavoastră
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RELOCĂRI
In funcţie de evoluţia afacerii dumneavoastră,
poate interveni necesitatea modificării locaţiei
depozitului, reorganizarea sau reconfigurarea
sistemului de rafturi existent. Pentru astfel de
cazuri vă punem la dispoziţie o echipă de
profesionişti cu o vastă experienţă în domeniu,
indiferent de tipul sistemului de rafturi.

PRODUCŢIE
Amco Interdeal dispune de posibilitatea de a
confecţiona o gamă variată de elemente şi
accesorii metalice, având propria fabrică de
producţie. Acest lucru asigură o dinamică
continuă a proiectelor în desfăşurare, echipa
având la dispoziţie infrastructura necesară pentru
intervenţii sau suplimentări de elemente
neprevăzute, în cel mai scurt timp posibil.
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B.SISTEME DE DEPOZITARE
1.PRODUSE PALETIZATE

B.I.1.
Conventional
pallet rack

Sistemul de depozitare Pallet rack (rafturi convenţionale
pentru depozitarea marfurilor paletizate) este cel mai
comun mod de depozitare a mărfurilor paletizate.
Această soluţie se recomandă în cazul stocării
mărfurilor mixte, accesul la paleţi făcându-se prin
culoare corespunzător dimensionate în funcţie de
echipamentul de manipulare. Dacă circumstanţele o cer,
acest sistem de depozitare poate fi configurat şi cu
profunzime dublă.
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PROPRIETĂŢILE
SISTEMULUI PALLET RACK
Accesul direct la fiecare palet şi o localizare
rapidă a acestora ceea ce permite optimizarea
evidenţei stocurilor;
Adaptarea configuraţiei pe verticală a nivelelor
de depozitare, în funcţie de dimensiunea
mărfurilor depozitate;
Rafturile se pot configura pentru a depozita
greutăţi considerabile, pana la 28 de tone pe
coloană;
Pentru a creşte capacitatea de depozitare,
există posibilitatea de instalare a rafturilor in
sistem double-deep daca tipul de produs
depozitat o permite sau pe şine mobile,
rămânând valabil accesul direct la fiecare palet
in parte; ( vezi Mobile racking pg.24*)
Sunt economice şi durabile;
Sunt uşor de instalat şi de demontat, permite
relocarea sau ajustarea sistemului în funcţie de
necesităţi;
Sunt potrivite pentru toate tipurile de paleţi Euro, industriali, cutii de plasă sau containere;
nu necesită utilaje speciale.
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COMPONENTELE SISTEMULUI PALLET RACK

CELE TREI COMPONENTE
PRINCIPALE ALE SISTEMULUI
SUNT:
ramele/coloanele;
grinzile/traversele;
accesoriile (protecţii, poliţe, stop palet,
plasă de siguranţă, etc.).
1. Stâlp
2. Talpa stâlpului
3. Plăcuţă de planeitate
4. Grindă
5. Protecţie capăt de rând
6. Suport container
7. Despărţitor de rând
8. Suport pentru paleţi
9. Suport pentru butoaie
10. Poliţe din oţel
11. Poliţe din lemn
12. Suport pentru poliţă din masă lemnoasă
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B.I.2. Drive in
racking system

Sistemul de rafturi tip Drive-In este conceput în
vederea optimizării maxime a spaţiului de depozitare,
obţinându-se o densitate ridicată de paleţi pe metru
cub. Paleţii sunt depozitaţi într-un sistem cu 2 blocuri,
în general deservit de un singur culoar de
operare. Astfel, spatiul disponibil poate fi folosit cu
până la 90% mai eficient spre deosebire de soluţiile cu
rafturi pentru paleţi convenţionale. Depozitarea în
rafturi Drive-in este opţiunea perfectă pentru spaţiile
de depozitare cu tipuri de marfă de acelaşi
fel. Motostivuitoarele pătrund în stelaj pentru a lăsa
sau pentru a ridica paleţii care sunt depozitaţi pe şine
în console plasate de-a lungul sistemului.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
DRIVE IN
Sistemul asigură depozitarea în siguranţă a
bunurilor paletizate care sunt prea fragile sau
instabile pentru a fi depozitate unul deasupra
celuilalt;
Datorită formei de depozitare de înaltă
densitate, acest sistem creşte considerabil
eficienţa într-o hală;
Permite depozitarea celor mai mulţi paleţi pe
metru cub decat orice alt sistem de depozitare;
Elimină nevoia de culoare multiple pentru
încarcare şi descărcare;
Sistemul Drive-In este folosit pentru
depozitarea/preluarea paleţilor conform
principiului LIFO (last-in-first-out), dar şi FIFO
(first-in-first-out) în cazul depozitării de tip
Drive Through;
Este foarte potrivit pentru depozite cu marfa
relativ puţin diversificată;
Se foloseşte cu succes in aplicaţii cu
temperatură controlată sau a aplicaţiilor de
depozitare în vrac;
În ceea ce priveşte manipularea paleţilor, se
are în vedere că primul nivel de depozitare
trebuie să fie la o înălţime ce prmite
stivuitorului să intre pe culoarele de lucru fără
a atinge şinele pe care stau paleţii.
PAGE 10

TTIPURI
I P U R DE
I DSISTEME
E S I S T EDRIVE
M E DIN
RIVE
IN
SINGLE DRIVE IN
Este cel mai des întâlnit. Depozitarea
paleţilor se face utilizând acelaşi canal de
acces, deci se foloseşte principiul LIFO

DOUBLE DRIVE IN
Este un sistem de depozitare ce constă în
două sisteme Drive-in poziţionate spate în
spate, principiul de preluare al paleţilor fiind
tot LIFO

DRIVE THROUGH
Paleţii sunt depozitaţi folosind partea din
faţă a sistemului şi sunt preluaţi prin partea
din spate, facilitând astfel un flux FIFO.
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COMPONENTE SISTEM DRIVE IN

1.Suport cadru vertical
2.Grindă superioara de conectare a coloanelor
3.Şine pentru paleţi
4.Ghidaj pentru depozitarea sau ridicarea
paleţilor
5.Bară de legatură
6.Cadru superior de conectare
7.Bară transversală de rigidizare
8.Modul pentru siguranţa în caz de cutremur
9.Şină de ghidare
10.Bară de rigidizare la spate
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DRIVE IN
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B.I.3.Radio
shuttle racking
system

Sistemul Radio shuttle este un sistem de depozitare
semi-automat ce funcţionează pe principiul Drive In,
aducând un mare plus în reducerea timpului de
incărcare şi descărcare al paleţilor.
Acest lucru se realizează cu ajutorul unui cărucior
automatic care se poate deplasa independent pe şinele
sale în interiorul raftului, nemaifiind astfel nevoie de
motostivuitoare pentru a lucra în interiorul canalelor de
depozitare. Operatorul efectuează toate procedurile de
stocare şi extragere a paleţilor printr-un simplu control
cu ajutorul unei telecomenzi.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
RADIO SHUTTLE

Flexibilitatea operativă: sistem de incărcare şi
descărcare eficient, cu o precizie ridicată prin
automatizarea proceselor;
Reducerea timpului de manipulare al oricărui flux
de mărfuri cu 50%;
Funcţionarea pe baza a două principii - FIFO şi
LIFO;
Oprimizarea spaţiului - minimizarea numărului
culoarelor de deservire între rafturi;
Abilitatea de a fi adaptate in cadrul sistemelor
drive-in existente;
Valorificarea deplină a adâncimii tunelului;
Operare fără riscuri, datorită maximei precizii în
manipularea mărfii. Astfel se evită avariile în
sistemul de rafturi şi pagube ale bunurilor -se
evită lovirea paleţilor unul de altul;
Radio Shuttle еste adaptabil la tuneluri de
diferite dimensiuni;
Este ideal pentru depozitarea la temperaturi
scăzute;
Poate fi utilizat în combinaţie cu moto- sau
electrostivuitoare obişnuite pentru
manipularea mărfurilor în afara canalelor de
depozitare.
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RADIO SHUTTLE

PAGE 16

B.I.4.
Gravitational
system/live
storage

Denumirea de raft gravitaţional provine de la faptul
că funcţionează pe baza forţei gravitaţionale, fiind
acţionată de propria greutate a paletului pe un ghidaj de
role special conceput pentru acesta într-un plan înclinat.
Acesta este folosit în principal pentru a depozita mari
cantităţi de bunuri de acelaşi tip sub
formă paletizată după sistemul primul intrat - primul
ieşit (FIFO). Paleţii sunt depozitaţi pe o parte a
canalului şi alunecă datorită forţei gravitaţionale pe
linii înclinate cu role către zona de preluare. Acest tip de
tehnologie de depozitare, folosit adeseori în
industria alimentară sau pentru depozitarea
componentelor intermediare în unităţile de producţie,
necesită doar două culoare pentru depozitarea şi
preluarea bunurilor.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
GRAVITAŢIONAL

Până la 60% mai puţin spaţiu orizontal utilizat
decât în cazul rafturilor pentru paleţi
convenţionale;
Viteza de operare în cadrul halei este crescutădatorită sistemului FIFO se asigură o rotaţie
automată a stocurilor;
Sistemul gravitaţional este ideal pentru a
depozita produse cu viteză foarte mare de
rotaţie ce necesită un flux continuu;
Accesul la bunuri se realizează rapid;
Există o faţă dedicată de încărcare şi o faţă de
preluare - 2 culoare;
Calea de depozitare are o pantă de circa 4%,
datorită căreia paletul depus pe locaţia de
plasare (Drop) îşi continuă, în mod
gravitaţional, deplasarea de-a lungul tunelului
până în ultima locaţie liberă. La capătul
tunelului, între ultimul şi penultimul palet
există un opritor mecanic ce este acţionat de
greutatea ultimului palet, astfel încât intreaga
presiune a şirului de paleţi să nu îl împingă în
afara raftului;
Sistemul este prevăzut cu mai multe tipuri de
accesorizări, frînă la capătul rolelor , opritor,
sistem de dirijare al paletului, etc.
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TIPURI DE SISTEME GRAVITAŢIONALE
PALLET FLOW
Este un sistem de depozitare
de Înaltă densitate şi funcţionează pe
principiul primul intrat-primul ieşit (FIFO).
Paleţii sunt depozitaţi pe o parte a
canalului şi alunecă automat pe linii
înclinate cu role către zona de preluare, de
unde pot fi luaţi, când este necesar.

PUSH BACK
Rafturile pentru paleţi de tip Push Back se
potrivesc în special pentru bunuri în vrac
care pot fi depozitate pe paleţi conform cu
principiul primul intrat - ultimul ieşit (FILO)
Paleţii sunt încărcaţi pe un cărucior
care împinge ceilalţi paleţi pe zona
de încărcare. Când paletul este luat, cei
ramaşi vor înainta pe poziţia iniţială. Paleţii
sunt accesaţi de la un singur capăt.

CARTON FLOW
*vezi produse nepaletiate (pagina 29)
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GRAVITATIONAL SYSTEM
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B.I.5.High bay
racking system

Sistemul de depozitare High-Bay face parte din
categoria proiectelor ce necesită condiţii speciale de
analiză şi dimensionare. Este necesară o atenţie
deosebită atât la momentul fabricării, cât şi în
momentul montării, fiind foarte important ca
poziţionarea şi planeitatea să fie perfecte. Pentru
depozitarea şi preluarea paleţilor, acest sistem de
depozitare presupune utilizarea macaralelor. Acestea
rulează pe şine montate în pardoseală şi sunt ghidate la
nivelul catargului pentru o stabilitate mai mare în
momentul manipulării.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
HIGH BAY
Este necesar un echipament special de
manipulare a mărfii. Acest echipament se
numeşte Stacker Crane şi are atât mişcare
orizontală, de-a lungul culoarului de acces, cât
şi mişcare verticală, deplasându-se până la
înălţimea la care se află locaţia de unde trebuie
plasat/preluat un palet. Pe mişcarea pe
orizontală ele sunt ghidate pe o şină, la nivelul
pardoselii dar şi pe una aflată în partea
superioară a depozitului;
Proiectarea sistemului High Bay permite o mai
mare utilizare a spațiului și o creștere a
capacității de depozitare prin optimizarea
mișcărilor Stacker Crane-ului;
Activitatea este coordonata complet automat
prin intermediul calculatorului CSB de
administrare a depozitului. Aplicaţia software
gestionează locaţiile de depozitare,
coordonează procesele de intrare şi ieşire din
depozit, precum şi utilajele de acces la raft şi
tehnica transportoare;
Se înregistrează automat operaţiunile de
intrare şi ieşire;
Sunt eliminate erorile umane;
Controlul şi actualizarea gestiunii;
Sistemul High Bay este operativ tot timpul
anului, zi şi noapte;
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HIGH BAY SYSTEM

PAGE 23

B.I.6.Mobile
pallet racking
system

Sistemul Mobil de rafturi este compus din sistemul
Pallet-Rack montat pe o bază mobilă ce permite
deschiderea şi închiderea culoarelor de lucru.Acest
sistem de rafturi este ideal pentru depozitele unde avem
un spaţiu restrâns şi costisitor, aşa cum sunt depozitele
frigorifice, dar totuşi este necesar accesul facil la
fiecare palet în parte.Sistemul Mobil de rafturi
oferă posibilitatea reducerii la minimum a
coridoarelor de lucru, astfel spatiul de depozitare fiind
utilizat la capacitate maximă.
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PROPRIETĂŢILE
SISTEMULUI MOBILE
RACKING
Sistemele de rafturi mobile
rulează pe şine încastrate în podea şi pot
purta încărcări de pâna la 24 tone la înălţime
de pana la 12 metri;
Este potrivit pentru orice tip de bunuri iar
temperaturile minime de siguranţă de până la
-30° C recomandă acest sistem şi pentru
depozitele frigorifice;
Suprafaţa de acoperire este de aproximativ
80%, în comparaţie cu un sistem convenţional
de rafturi, ce are o suprafaţă de acoperire de
aproximativ 40%
Utilizare maximă a spaţiului orizontal - un
singur culoar operaţonal;
Acces 100% la paleţi individuali;
Sistemele mobile pot fi operate manual sau
automatizat cu ajutorul unei telecomenzi.
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MOBILE RACKING
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B.I.7.Open-face
racking system

Sistemul de rafturi Open-Face este o soluţie potrivită
pentru depozitarea paleţilor dar mai ales pentru
depozitarea containerelor. În acest sistem, depozitarea
se va face pe suporţi în adâncime, suporţi care sunt
ancoraţi în perforaţiile coloanelor.Cu acest sistem de
rafturi se pot depozita sarcini la înălţimea maximă
permisă, deoarece grinzile orizontale sunt eliminate.
Există posibilitatea ajustării înălţimii la fiecare 25mm
permiţând astfel optimizarea spaţiilor nivelelor de
depozitare.
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B.II.SISTEME PENTRU PRODUSE
NEPALETIZATE

B.II.1.Inter rack
system/picking
M7

Sistemul de depozitare Inter Rack este conceput pentru
depozitarea mărfurilor cu greutate medie şi mare. Este
foarte util în depozitele în care produsele sunt
manipulate manual şi se desfăşoară o activitate
conform principiului Man-to-Product. Sistemul este
adaptabil spaţiului, astfel încât se obţine o mare
eficienţă în depozitare. Având o înălţime maximă de 20
de metri, nivelele superioare pot fi accesate fie cu
ajutorul stivuitoarelor sau dacă este nevoie cu macarale
(stacker cranes), fie prin prevederea sistemului cu
nivele suprapuse de pasaje pietonale, făcând astfel
posibil pickingul manual, direct.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
INTER-RACK
Sistem configurat pentru aplicaţii de picking
manual, cu înălţimi de pana la 20 de metri,
pentru produse medii şi grele;
Capacitatea de incărcare poate ajunge la 2400
de kg/nivel si 7500 kg/modul;
Datorită gamei largi de accesorizări posibile,
sistemul permite depozitarea diferitelor
mărfuri într-o mare varietate de dimensiuni şi
moduri de ambalare;
Oferă posibilitatea instalării de pasaje
pietonale de acces la nivele superioare pentru
picking manual, direct, nemaifiind
necesară operarea cu echipamente
specializate;
Permite acces direct, individual, la fiecare
produs, şi este adaptabil la orice tip de tranzit
FIFO, FEFO, LIFO, etc;
Fiecare spaţiu de depozitare fiind ocupat de
către un singur tip de produs, oferă un control
vizual foarte bun al stocului;
Poate fi configurat cu structuri de tip mezanin;
Sistemul oferă avantajul de a fi asamblat întrun timp foarte scurt, de a avea o
bună stabilitate şi un preţ atractiv.
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B.II.2.Carton
Flow racking

Sistemul de rafturi gravitaţional, este utilizat cu succes
pentru picking şi este conceput special pentru a reduce
timpul de preparare a comenzilor.
Funcţionează pe principiul FIFO, având nevoie de
două culoare: unul de încărcare şi unul de descărcare.
Avantajul alegerii acestui sistem este fluxul continuu al
activităţii de încărcare-descărcare. Este de obicei
utilizat între activităţile de producţie şi produs finit sau
pregătire comenzi.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
CARTON FLOW

Sistemul poate fi folosit atât ca sistem de sine
stătător cu sau fără roţi, dar şi încorporat în
nivelurile de jos ale unui sistem de rafturi
pentru paleţi;
Posibilitatea de a ajusta poliţele şi şinele cu
role pentru a se potrivi diferitelor necesităţi
face sistemul să fie potrivit pentru numeroase
dimensiuni şi greutăţi ale bunurilor;
Timpul necesar alimentării liniei de producţie
este redus considerabil, precum şi distanţele şi
timpii de transfer de la rafturile de depozitare
la zona de manipulare;
Este compatibil cu sistemul Pick –to – light
sau light-directed picking pentru mărirea
productivităţii în perioada de comenzi şi pentru
reducerea aproape totală a erorilor;
Activitatatea poate fi contolată prin
încoporarea softului Easy VMS;
Sistemul gravitaţional oferă avantaje
economice majore datorită faptului că aceste
cutii sunt depozitate după un sistem de înaltă
densitate, care oferă mai mult spaţiu de
depozitare faţă de metodele de depozitare
tradiţionale.
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B.II.3.Shelving

Sistemul Shelving este conceput pentru depozitarea în
rafturi a produselor uşoare, în sistem picking.
Poliţele metalice galvanizate îi conferă o gamă largă de
utilizare, fiind cel mai flexibil şi versatil sistem de
depozitare pentru componentele mici şi medii. Gama
completă de accesorii oferă posibilitatea
configurării sistemului de rafturi astfel încât să se
obţină optimizarea activităţii.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
SHELVING M3
Sistemul Shelving M3, dispune de o gamă de
accesorii variate astfel încât pot fi depozitate
diferite tipuri de mărfuri precum: cutii, dosare,
arhive sau/şi produse ce necesită a fi agăţate
cum ar fi hainele;
Diferite elemente pot fi combinate, obţinânduse unităţi potrivite pentru tipul de produs
depozitat;
Înălţimea unităţilor poate fi ajustată la fiecare
25mm;
Capacitataea de susţinere a greutăţii este de
pana la 280 kg pe nivel şi pâna la 2500 kg pe
modul;
Poate fi construit ca un sistem de rafturi
tradiţionale sau configurat cu pasaje pietonale
pentru a fi asigurat accesul la nivelele
superioare;
Are o utilizabilitate largă, de la sisteme de sine
stătătoare, cu preluare manuală şi până la mari
centre complet automatizate;
Este o soluţie ideală pentru birouri, magazine şi
spaţii unde este necesar sau se doreşte un
design atractiv;
Sistemul poate fi montat pe şine mobile, soluţie
utilă pentru arhive sau depozite;
Este uşor de asamblat;
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B.III.SISTEME DE DEPOZITARE TIP MEZANIN

B.III. Structuri
mezanin

Sistemul Mezanin este conceput pentru spaţiile de
depozitare unde înălţimea permite o valorificare pe
verticală a acestora, fiind o metodă optimă pentru
dublarea sau chiar triplarea suprafeţei spatiului.
Acesta este practic o structură din metal uşor de
asamblat, prin care se pot obţine noi suprafeţe
la înălţime în depozite, permiţând crearea de spaţii
pentru depozitare, lucru, birouri sau vestiare, într-un
mod rapid şi economic.
Platforma de tip mezanin poate avea ca structură de
rezistenţă atât sistemul de rafturi cât şi structura
proprie.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
TIP MEZANIN
Sistemul de tip mezanin reprezintă o soluţie
economică şi foarte versatilă pentru companiile
ce doresc să-şi marească suprafaţa de
depozitare;
Structura de tip mezanin este alcătuită din
podeaua nou creată, balustrade, scări de acces
şi porţi pentru paleţi sau mărfuri nepaletizate;
Există o mare varietate de dimensiuni şi
finisaje ale platformelor mezanin pentru a se
mula pentru orice cerinţă în ceea ce priveşte
distribuirea spaţiului şi capacitatea de
încărcare;
Costul pe metru pătrat al unei structuri
mezanin este mult mai mic decât costul pentru
construirea din beton a unei anexe pentru
mărirea depozitului;
Nu necesită fundaţie, aşadar poate fi relocat cu
uşurinţă sau modificat în funcţie de noile
necesităţi;
Platforma mezanin poate fi combinată cu
diferite sisteme de rafturi;
Sunt 3 tipuri de structuri mezanin, concepute
în funcţie de marfa depozitată, distanţa intre
coloane şi nu in ultimul rând în funcţie de
intenţia utilizării.
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TIPURI DE STRUCTURI MEZANIN
SYGMA SYSTEM
Componentele de tip Sigma sunt realizate în
variate lungimi, lăţimi sau înălţimi,
obţinându-se astfel multiple combinaţii de
elemente. Sub platformă se crează o
suprafaţă liberă şi sigură datorită suporţilor
de înaltă rezistenţă şi a distanţelor mari
dintre coloane.

GL SYSTEM 2000
Acest sistem este ideal pentru depozitarea
mărfurilor cu greutate medie şi mare.
GLsystem 2000 face posibilă instalarea mai
multor nivele suprapuse.

MIXED SYSTEMS
Această soluţie reprezintă combinarea celor
două sisteme de mai sus, mai exact sunt
combinate elemente specifice fiecarui tip de
structură, pentru optimizarea spaţiilor foarte
mari.
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TIPURI DE STRUCTURI MEZANIN
ON-RACK
Structurile mezanin construite pe un sistem
nou de rafturi sau pe unul deja existent, se
evidenţiază printr-un cost de achiziţie redus
precum şi prin posibilitatea optimizării pe
verticală a activităţii dvs de tip picking.
Deasemenea, structurile tip On-Rack vă
permit să creaţi deasupra sistemului de
rafturi o platformă liberă care va oferi o
mare parte din utilitatea pardoselii.

INDEPENDENTE
Platformele mezanin pot fi utilizate atat ca
spaţii de producţie cât şi pentru activităţi tip
picking. Atunci când activitatea dvs de tip
picking sau producţie la pardoseală va
impune extinderea spaţiului de depozitare,
optimizarea pe verticală devine cea mai
bună alegere.
Un bun exemplu de funcţionalitate este
realizarea spaţiilor de birouri deasupra zonei
de recepţie/pregătire marfă.
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B.IV.SISTEMUL CANTILEVER/PROFILE LUNGI

B.IV.Cantilever/
profile lungi

Sistemul Cantilever este proiectat în mod special pentru
a depozita bunuri voluminoase şi obiecte de diferite
lungimi. Este soluţia ideală pentru a depozita profile
lungi de metal, ţevi, conducte, plăci de lemn, folii din
plastic sau metal, etc.
Această soluţie poate oferi o organizare echilibrată cu
acces uşor, folosind la maxim spaţiul disponibil, totul la
un cost redus.
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PROPRIETĂŢILE SISTEMULUI
CANTILEVER
Acest sistem are o versatilitate foarte
crescută, configuraţia putând fi adaptată
oricărui tip de depozit şi mărfurilor de lungimi
mai puţin obişnuite;
Sistemul este constituit din coloane verticale
pe care se fixează braţe orizontale prevăzute la
capăt cu opritoare. Produsele sunt depozitate
în poziţie orizontală pe braţe, manual sau
folosind stivuitoare sau macarale, în funcţie de
greutatea obiectelor;
Capacitatea de încărcare pe fiecare braţ este în
general de peste 400 kg;
Există opţiunea de a instala sistemul Cantilever
pe baze mobile pentru a obţine o densitate mai
mare de depozitare şi păstrând posibilitatea de
a accesa fiecare produs in mod direct;
Şirul de coloane poate fi prevăzut cu braţe de
depozitare pe ambele laturi;
Se pretează a fi utilizat în interior cât şi în
exterior;
Pentru siguranţa soluţiei, coloanele pe care
sunt dispuse braţele de depozitare sunt mult
mai robuste, iar contactul cu pardoseala este
mai mare, sistemul fiind prevăzut cu o talpă
solidă mai lungă decât orice braţ. Pe verticală
este prevăzut cu elemente de rigidizare între
coloane.
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CANTILEVER SYSTEM
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C. PRODUCTIE CONFECTII
METALICE
I.ELEMENTE ŞI ACCESORII

AMCO INTERDEAL vă pune la dispoziţie o gamă completă de elemente şi accesorii produse în propria
fabrică, ce vă permite configurarea sistemului dumneavoastră de depozitare astfel încât să îndeplinească
toate particularităţile aplicaţiei, în condiţii de siguranţă maximă. Totodată, un mare avantaj este acela de a
onora comenzile şi proiectele în timp considerabil mai scurt, şi de a avea flexibilitate maximă în ceea ce
priveşte intervenţiile spontane de service sau de suplimentare a elementelor primite de la furnizorii externi.
Produse realizate:
Poliţe, protecţii de coloane, protecţii de rând, protecţii tip L, distanţieri, ancore de fixare, plăcuţe de planeitate,
siguranţe, scări, elemente de rigidizare, plasă de siguranţă, panouri din plasă, elemente pentru structuri de tip
mezanin, modificări de coloane şi grinzi, altele.
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Stop-palet

Suporţi pt container
Împrejmuire pt
siguranţă

Suport pt bobina

Panouri dorsale

Pini de blocare pt
grinzi
Protecţie şină
de ghidaj drive
in
Protecţie capăt de rând
din lemn sau metalică
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Motive pentru a deveni parteneri
Din 2001 echipa Amco Interdeal a furnizat cele mai avansate soluţii de depozitare, pentru
optimizarea afacerilor clienţilor nostri;
Atitudinea profesională, calitatea produselor şi a serviciilor, precum şi rentabilitatea soluţiilor
sunt măsurate de rezultatele performante înregistrate de cei ce au apelat la noi;
Atenţia la detalii şi la nevoile specifice ale clienţilor ne ajută să oferim soluţii personalizate şi
astfel să construim relaţii de succes şi trainice;
Sistemele de rafturi furnizate de Amco Interdeal, îndeplinesc totodată şi condiţiile normelor
europene de siguranţă (EN). Sunt reglementaţi atât termenii de bază pentru proiectarea,
producerea şi verificarea sistemelor de rafturi, cât şi nivelul de formare şi calificare al
angajaţilor;
Misiunea noastră este de a vă oferi soluţii trainice şi inteligente, pentru rezultate exceptionale
ale afacerii dumneavoastră;
Valorile care ne definesc şi care stau la bazele oricărei colaborări sunt Flexibilitate,
Sinceritate, Competenţă, Responsabilitate.
Portofoliul impresionant de clienţi ne recomandă pentru
o colaborare cu rezultate la cele mai înalte standarde.
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AMCO INTERDEAL CONTACT
Sediu birouri:

Persoane de contact:

Str. Cezar Bolliac, nr. 8, etaj 2, camera 4, sector 3,

Şerban Ion - Executive Manager;

Bucureşti

mobil: +4 0748 122 244;

TEL: (+4) 021 448 01 24

e-mail: serban.ion@amco-logistics.ro;

FAX: (+4) 021 320 31 31
INFO@AMCO-LOGISTICS.RO

Laurenţiu Gheorghe - Sales Manager;
mobil: +4 0740 162 050;

Punct de producţie:

e-mail: laurentiu.gheorghe@amco-logistics.ro;

Şos. Giurgiului, 33A, Com. Jilava, Ilfov, în incinta
ARTECA

Aurel Ţincu - General Manager;
mobil: +4 0744 757 825;
e-mail: aurel.tincu@amco-logistics.ro;

LAUREN HILL
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