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De eerste stap bĳ recycling

Speciaal voor autodemontage- en recyclingbedrĳ-
ven heeft OHRA de robuuste draagarmstelling 
voor sloopauto’s ontwikkeld en geoptimaliseerd. 
Dit opslagsysteem biedt voldoende krachtreser-
ves voor het veilig opslaan in de hoogte alsook 
een directe toegang tot elk voertuig. 

Daardoor bereikt men een enorme plaats bespa-
ring en het overbrengen naar het recyclingproces 
is economischer door minder handling.

OHRA draagarmstellingen zĳn duur-
zaam en stabiel!

Robuuste warmgewalste staalprofielen voor de 
dragende elementen van de draagarmstellingen 
maken een veilige opslag mogelĳk van meerdere 
sloopauto’s boven elkaar. De hoge kwaliteit van 
de stellingstaanders en draagarmen garandeert 
een langlevende en economische oplossing voor 
de tĳdelĳke opslag bĳ autodemontage bedrĳven.

Zeker geen plaatwerk! 

OHRA draagarmstellingen zĳn gebouwd voor 
het duurzaam gebruik. Het gebruik van warmge-
walste staalprofielen in plaats van dunne plaat 
maakt hoge draaglasten mogelĳk bĳ een tegelĳ-
kertĳd slanke bouwwĳze. Hiermee wordt een 
hoge opslagcapaciteit bereikt op een klein vloer-
oppervlak.

Uw voordelen:

Stellingstaanders en draagarmen uit dikwandige, warmge-
walste IPE-staalprofielen

Een veilig stellingsysteem voor verschillende sloopauto’s

Stellingstaanders enkel- of dubbelzĳdig bruikbaar

Ingehangen, in de hoogte verstelbare armen voor verschil-
lende voertuigen

Armen horizontaal in- en uitneembaar (bv. systeem K+H)

Geen verborgen roestvorming, omdat het massief materiaal 
betreft

Hoogwaardige poedercoating

Warmverzinkte uitvoering voor buitenopslag

Uitbreiding van het opslagsysteem is op elk moment mogelĳk.

Ruim accessoire programma voor individuele vormgeving

Ontworpen voor kleine demontagebedrĳven, grote recy-
clingterreinen maar ook voor gemeentelĳke inrichtingen

Of het gaat over kleine stellingeenheden voor enkele voertuigen of meer-
dere stellingrĳen voor grote recyclingbedrĳven – OHRA heeft het juiste 
opslagontwerp en de passende stellingsystemen. Speciaal voor de tĳde-
lĳke beschermende opslag van personenwagens in steden en gemeenten 
zĳn er veilige en economische opslagsystemen.

Passende stellingeenheden voor kleine, middelgrote en grote bedrĳven 

Planning volgens voorhanden zĳnde oppervlakten en demontagevolumes

Op elk moment is uitbreiding en aanpassing mogelĳk

Speciale uitvoeringen voor steden en gemeenten

Stelling met dak en stellinghallen

Al naargelang de taakdefinitie en omstandigheden ter plaatse biedt OHRA 
perfecte stellingsystemen aan met overkapping als bescherming tegen regen 
en weersinvloeden.  Indien het gehele recyclingproces overdekt dient te wor-
den, dan worden OHRA-stellinghallen aangeboden. Hier dienen de kolommen 
van de stellingen tegelĳkertĳd als onderconstructie voor dak en wand.

Veelzĳdige dak- en wandconstructies mogelĳk

Warm verzinkte uitvoering voor alle dragende elementen

Werkzaamheden en leveringen door de opdrachtgever zelf zĳn mogelĳk

Economische oplossingen voor uw magazĳn. 
Schep meer plaats en meer orde bĳ vermin-
derde opslagkosten!

Draagarmstellingen
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Alle draagarmstellingen kunnen enkel- of 
dubbelzĳdig gebruikt worden. Naar keuze 
leverbaar met hoogwaardige poedercoating 
of als variant in warm verzinkte uitvoering. 

Opslag van motoren in robuuste draagarmstellingen. Door 
het gebruik van armbruggen kan een veelvoud van verschil-
lende grootten op eenzelfde niveau opgeslagen worden.

Voor reserve- of kleine onderdelen, maar ook voor werkplaatsen 
en shops bieden legbordstellingen met verstelbare indeling veel 
ruimte en overzicht. 

Meerdere zware assen achter elkaar op eenzelfde niveau 
overzichtelĳk opgeslagen. Hierdoor zĳn de juiste goederen 
makkelĳk en snel te vinden. 

In het onderdelenmagazĳn voor vrachtwagens of in het verkoop-
gebied zorgen legbordstellingen op meerdere verdiepingen voor 
meer overzicht en voor het snel vinden van kleine artikelen.

Beschermde opslag van wielen, banden of velgen in robuus-
te palletrekken. Een branche specifieke oplossing voor 
autodemontage- en recyclingbedrĳven.

Combinatie uit robuuste palletstellingen voor de opslag van reserve-
onderdelen of kleine artikelen met gebruik van het bovenste niveau 
als extra opslagplaats voor aandrĳvingen of volumineuze bouwdelen.

Overzichtelĳke opslag van meerdere voertuigen boven elkaar. 
Gebruik van de voorhanden zĳn halhoogte en wandoppervlak.

Opslagmogelĳkheid van voertuigassen in 
draagarmstellingen. De afstanden tussen de 
steunen zĳn variabel en de opslagniveaus zĳn in 
de hoogte verstelbaar. 

Op wens kunnen afzonderlĳke stellingrĳen gedeeltelĳk 
of volledig overdekt worden. Daarbĳ worden plaatse-
lĳke sneeuw- en windbelastingen bĳ de berekening 
van de profielen statisch in aanmerking genomen.

Compacte draagarmstellingen voor de opslag van sloopvoertui-
gen in openlucht. Geen verborgen roestvorming zoals bĳ buispro-
fielen door het gebruik van dikwandige staalprofielen.

50 voertuigen, opgeslagen in robuuste draagarmstellingen met dak.  
Hoge opslagdichtheid op een gering vloeroppervlak. Overzichtelĳke opslag 
en snelle toegang tot alle modellen.O P S L A G S Y S T E M E N  M E T  C O N C E P T
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Opslagsystemen voor 
autodemontagebedrĳven
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Plaats besparen

Bĳ de opslag van slechts 3 
voertuigen boven elkaar in een 
dubbelzĳdige draagarmstelling 
bespaart u reeds 67% ruimte 
tegenover de conventionele 
opslag op de vloer.

OHRA draagarmstellingen 
worden individueel voor de opslag 
van alle type voertuigen in de 
autodemontage branche ontwor-
pen en vervaardigd. 

Al naargelang het gebruik met 
geleidingsrails en in warm 
verzinkte uitvoering.    

Elke auto is vrĳ toegankelĳk

Vermindering van het wegtraject 
van de vorkheftruck tot 75%

Minder gebetonneerde opper-
vlakken

Schade wordt vermeden

Gebruik van geleidingsrails voor de behandeling met een 4-weglader

Gebruik van het buitenoppervlak 

voor de opslag van sloopauto’s

Dubbelzĳdige stelling voor telkens 

3 voertuigen boven elkaar

Dubbelzĳdige stelling voor telkens 

4 voertuigen boven elkaar

Dubbelzĳdige stelling voor telkens 

5 voertuigen boven elkaar

Enkelzĳdige stelling voor 

4 voertuigen boven elkaar 

Opslagontwerp met smalle gang, 

geleidingsrails en staanderbruggen

O P S L A G S Y S T E M E N  M E T  C O N C E P T

O P S L A G S Y S T E M E N  M E T  C O N C E P T
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het duurzaam gebruik. Het gebruik van warmge-
walste staalprofielen in plaats van dunne plaat 
maakt hoge draaglasten mogelĳk bĳ een tegelĳ-
kertĳd slanke bouwwĳze. Hiermee wordt een 
hoge opslagcapaciteit bereikt op een klein vloer-
oppervlak.

Uw voordelen:

Stellingstaanders en draagarmen uit dikwandige, warmge-
walste IPE-staalprofielen

Een veilig stellingsysteem voor verschillende sloopauto’s

Stellingstaanders enkel- of dubbelzĳdig bruikbaar

Ingehangen, in de hoogte verstelbare armen voor verschil-
lende voertuigen

Armen horizontaal in- en uitneembaar (bv. systeem K+H)

Geen verborgen roestvorming, omdat het massief materiaal 
betreft

Hoogwaardige poedercoating

Warmverzinkte uitvoering voor buitenopslag

Uitbreiding van het opslagsysteem is op elk moment mogelĳk.

Ruim accessoire programma voor individuele vormgeving

Ontworpen voor kleine demontagebedrĳven, grote recy-
clingterreinen maar ook voor gemeentelĳke inrichtingen

Of het gaat over kleine stellingeenheden voor enkele voertuigen of meer-
dere stellingrĳen voor grote recyclingbedrĳven – OHRA heeft het juiste 
opslagontwerp en de passende stellingsystemen. Speciaal voor de tĳde-
lĳke beschermende opslag van personenwagens in steden en gemeenten 
zĳn er veilige en economische opslagsystemen.

Passende stellingeenheden voor kleine, middelgrote en grote bedrĳven 

Planning volgens voorhanden zĳnde oppervlakten en demontagevolumes

Op elk moment is uitbreiding en aanpassing mogelĳk

Speciale uitvoeringen voor steden en gemeenten

Stelling met dak en stellinghallen

Al naargelang de taakdefinitie en omstandigheden ter plaatse biedt OHRA 
perfecte stellingsystemen aan met overkapping als bescherming tegen regen 
en weersinvloeden.  Indien het gehele recyclingproces overdekt dient te wor-
den, dan worden OHRA-stellinghallen aangeboden. Hier dienen de kolommen 
van de stellingen tegelĳkertĳd als onderconstructie voor dak en wand.

Veelzĳdige dak- en wandconstructies mogelĳk

Warm verzinkte uitvoering voor alle dragende elementen

Werkzaamheden en leveringen door de opdrachtgever zelf zĳn mogelĳk

Economische oplossingen voor uw magazĳn. 
Schep meer plaats en meer orde bĳ vermin-
derde opslagkosten!

Draagarmstellingen
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Alle draagarmstellingen kunnen enkel- of 
dubbelzĳdig gebruikt worden. Naar keuze 
leverbaar met hoogwaardige poedercoating 
of als variant in warm verzinkte uitvoering. 

Opslag van motoren in robuuste draagarmstellingen. Door 
het gebruik van armbruggen kan een veelvoud van verschil-
lende grootten op eenzelfde niveau opgeslagen worden.

Voor reserve- of kleine onderdelen, maar ook voor werkplaatsen 
en shops bieden legbordstellingen met verstelbare indeling veel 
ruimte en overzicht. 

Meerdere zware assen achter elkaar op eenzelfde niveau 
overzichtelĳk opgeslagen. Hierdoor zĳn de juiste goederen 
makkelĳk en snel te vinden. 

In het onderdelenmagazĳn voor vrachtwagens of in het verkoop-
gebied zorgen legbordstellingen op meerdere verdiepingen voor 
meer overzicht en voor het snel vinden van kleine artikelen.

Beschermde opslag van wielen, banden of velgen in robuus-
te palletrekken. Een branche specifieke oplossing voor 
autodemontage- en recyclingbedrĳven.

Combinatie uit robuuste palletstellingen voor de opslag van reserve-
onderdelen of kleine artikelen met gebruik van het bovenste niveau 
als extra opslagplaats voor aandrĳvingen of volumineuze bouwdelen.

Overzichtelĳke opslag van meerdere voertuigen boven elkaar. 
Gebruik van de voorhanden zĳn halhoogte en wandoppervlak.

Opslagmogelĳkheid van voertuigassen in 
draagarmstellingen. De afstanden tussen de 
steunen zĳn variabel en de opslagniveaus zĳn in 
de hoogte verstelbaar. 

Op wens kunnen afzonderlĳke stellingrĳen gedeeltelĳk 
of volledig overdekt worden. Daarbĳ worden plaatse-
lĳke sneeuw- en windbelastingen bĳ de berekening 
van de profielen statisch in aanmerking genomen.

Compacte draagarmstellingen voor de opslag van sloopvoertui-
gen in openlucht. Geen verborgen roestvorming zoals bĳ buispro-
fielen door het gebruik van dikwandige staalprofielen.

50 voertuigen, opgeslagen in robuuste draagarmstellingen met dak.  
Hoge opslagdichtheid op een gering vloeroppervlak. Overzichtelĳke opslag 
en snelle toegang tot alle modellen.O P S L A G S Y S T E M E N  M E T  C O N C E P T
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