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Veilige opslag per materiaalsoort – 
Robuuste en flexibele draagarmrek-
ken voor de metaalhandel 

Het ideale opslagsysteem voor staal, platen van 
alle formaten en zware metaalproducten. De flexi-
bele, in de hoogte verstelbare draagarmen wĳken 
bĳ het stoten naar boven en opzĳ uit. Dit systeem 
beschermt uw goederen tegen beschadigingen. 
Alle draagarmrekken worden klantspecifiek uitge-
voerd, geleverd en naar wens gemonteerd.

OHRA draagarmrekken zĳn duur-
zaam en stabiel!

Robuuste warmgewalste staalprofielen voor de 
dragende elementen van de OHRA draagarmrek-
ken maken een veilige opslag mogelĳk van uw pro-
ducten. De hoge kwaliteit van de rekkenstaan-
ders en draagarmen garandeert een duurzame 
en economische oplossing voor uw metaalopslag. 
OHRA draagarmrekken kunnen zowel binnen als 
buiten opgesteld worden.  

Zeker geen blik! OHRA draagarmrekken zĳn 
gebouwd voor duurzaam gebruik. Het gebruik 
van warmgewalste staalprofielen in plaats van 
dunne plaat maakt hoge draagkrachten mogelĳk 
en gelĳktĳdig een slanke bouwwĳze. Hierdoor 
wordt een hoge opslagcapaciteit op een gering 
oppervlak bereikt.

Van doordacht rek tot rekken-  
hallenbouw

Rekkenhallen van OHRA combineren op perfecte 
wĳze de noodzakelĳke gebouwenfunctionaliteit met 
de werking van een conventionele rekkeninstallatie. 

De rekkenstaanders dienen als dragende elemen-
ten voor dak en wand. Op zich staande gebouwen-
constructies zĳn hierdoor overbodig. Individuele 
uitvoeringsvarianten maken een aanpassing moge-
lĳk aan uw opslagbehoeften. 

Planning, constructie, productie, levering en mon-
tage tot de aanvraag voor een bouwvergunning, 
alles in één.

Uw voordelen:

Rekkenstaanders en draagarmen uit massieve, warmge-
walste IPE-staalprofielen

Het veilige rekkensysteem voor zware lasten

Rekkenstaanders aan beide zĳden in rasters 100:100 mm 
gestanst

Inhaakbare, in de hoogte verstelbare armen

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

Geen stootkanten op de opslagvlakken

Geen verborgen roestvorming omdat het een massief mate-
riaal betreft

Voor buitenopstelling en tevens met dak, achterwand en    
afwateringsgoot

Hoogwaardige poedercoating

Thermisch verzinkte uitvoering voor buitenopslag

Op elk moment uit te breiden opslagsysteem

Ruim programma accessoires voor een individuele vormgeving

Automatische opslagsystemen

Opslagoptimalisering door gedeeltelĳke en volledige automa-
tisering van in- en uitslaghandelingen. Volgens het principe 
„goederen direct naar de klant“ verhoogt dit de prestatieca-
paciteit bĳ een hoog aantal orderverzamelingen. 

Al naar gelang de vereiste kunnen één of meerdere pakketten 
met verschillende plaatformaten of bundels met ronde materi-
alen uitgenomen worden en naar het overgavestation worden 
getransporteerd. De handeling gebeurt met een rolbrug of 
met rekkenbedieningstoestellen (RBT).

De hoogst mogelĳke overslagprestatie voor orderverzame-
lingsopdrachten 

Van manuele tot volautomatische sturing op elk moment uit 
te breiden

Modulevormige verbinding met de ERP-software van de klant

Bediening van meerdere gangen met een rekkenbedienings-
toestel door curventechniek

Hierdoor verlaging van de investeringskosten.

Hoge kostenbesparing en opslagcapaciteit dank zĳ hogere 
ruimtebenutting

Compacte opslag op een gering grondoppervlak

Zacht aanrĳden en afremmen

Optionele afstandsbediende besturing

Lichtlopende railsysteem voor rustige en langdurige werking

Verrĳdbare draagarmrekken

Conventionele draagarmrekken worden op verrĳdwagens ge-
monteerd, die rĳdend te samen worden geschoven. Voor de 
in- en uitlslag wordt de respectievelĳk benodigde gang door 
een elektronisch gestuurde aandrĳving geopend.

Opslagplatformen, rekkenplatformen

Optimale benutting van de voorhanden zĳnde 
ruimtehoogte. Opslagplatformen van OHRA 
kunnen op vele wĳzen gebruikt worden. 

Ofwel als bĳkomend opslagoppervlak, als order-
verzamelingszone of als verkoopruimte, de in-
dividuele vormgevingsmogelĳkheden zĳn univer-
seel. De zelfdragende constructie kan in elke 
bestaande hal ingebouwd en aan de individuele 
ruimteverhoudingen aangepast worden. 

Zo benut men de voorhanden zĳnde hoogte volle-
dig. Combinaties uit opslagplatformen en geïnte-
greerd rekkensysteem zĳn dank zĳ de robuuste 
bouwwĳze en het OHRA-bouwmodulesysteem 
individueel realiseerbaar.

Schuine armrekken

Voor de handeling van ronde materialen met een 
kraanbaan, voorzien door de opdrachtgever, zĳn 
hoog belastbare draagarmrekken uitgevoerd met 
schuine draagarmen het ideale opslagsysteem. 

Door middel van intelligente accessoires zoals een 
invoer- en orderverzamel insteekdoorn kunnen de 
handelsgoederen vanaf de levering tot de afzon-
derlĳke orderverzameling op eenvoudige en veilige 
wĳze opgeslagen en overgeslagen  worden. 

Voor gevoelige handelsgoederen uit roestvrĳ staal 
zorgen kunststof bekledingen voor een materiaal-
vriendelĳke opslag.

Individuele opslagplatformen of robuuste combi-
natie met rekkensystemen als tussenverdieping

Bĳkomend tweede of derde verdieping mogelĳk

Draagkracht naar uw behoefte

Verschillende platformbekledingen mogelĳk, al 
naargelang de behoefte

Ruim assortiment aan accessoires zoals bv. 
verlichting, ladders en trappen

Telescooparmrekken

Bĳ dit hoogontwikkeld systeem voor kraanbediening 
worden de gemakkelĳk uitrolbare opslagverdiepin-
gen met een zwengel via verrĳdbare sokkels volle-
dig naar buiten gereden en aansluitend van bovenaf 
beladen of ontladen. De afzonderlĳke frames zĳn 
volledig gelaste en gemonteerde modules.

Met kraan bedienbaar, opslagvlak van het rek 
rĳdt naar buiten

Maximale plaatswinst, geen werkgangen 
nodig voor de heftruck

Slaat lengten op tot 25 m

Tot 25 t per vak

Snelle in-/uitslag met één persoon door 
directe toegankelĳkheid, zonder ompakken

Economische opslagoplossingen voor uw metaalma-

gazĳn. Schep meer ruimte bĳ lagere opslagkosten!

L A G E R S Y S T E M E  M I T  K O N Z E P T
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Individuele hallentypes

Optimaal gebruik van het opslagoppervlak

Open en gesloten bouwwĳze

Verschillende dakconstructies

Bouwonderdelen uitgevoerd door de 
opdrachtgever is mogelĳk

Prĳsgunstiger dan een conventionele hal 
met bĳkomende rekkensystemenn

Draagarmrekken
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Compact, veilig en flexibel opslaan

In het bĳzonder in de metaalhandel dienen de 
opslagsystemen te voldoen aan verschillende 
behoeften alsook dienen zĳ te voldoen aan de 
hoge veiligheidsvereisten in het bedrĳf. Ver-
der dienen zĳ flexibel te zĳn om zich te kunnen 
aanpassen aan de wisselende marktwensen 
en opslaghoeveelheden. 

In het bĳzonder bĳ zware lasten zoals bv. 
staalcoils met verschillende gewichten en 
diameters of bĳ de opslag van zware draad-
rollen op pallets hebben de OHRA rekkensys-
temen zich in de praktĳk als compact en 
betrouwbaar bewezen. Hierbĳ horen vooral 
robuuste draagarmrekken en zwaar belast-
bare palletrekken uit staal.

Alle voornaamste bouwdelen uit warm-
gewalste staalprofielen 

Hoge draagkracht bĳ gelĳktĳdig slanke 
bouwwĳze

Planning en productie individueel en op 
maat

Compacte, veilige opslag en eenvou-
dige, snelle handeling

Hoge opslagcapaciteit op minimaal 
grondoppervlak

Op elk moment uit te breiden en 
aanpasbaar
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OHRA Regalanlagen GmbH

Alfred-Nobel-Str. 24-44

D-50169 Kerpen

 
Tel. +49 (0) 2237 64-0

Fax +49 (0) 2237 64-152

info@ohra.de, www.ohra.net 

Opslagsystemen 
Voor De Metaalhandel
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OHRA draagarmrekken worden individueel 
voor alle goederen in de metaalhandel 
ontwikkeld en geproduceerd. Optimaal voor 
de opslag van kleine onderdelen of ronde 
materialen zoals stalen ringen en staalcoils.

L A G E R S Y S T E M E  M I T  K O N Z E P T

L A G E R S Y S T E M E  M I T  K O N Z E P T
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Compact, veilig en flexibel opslaan
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info@ohra.de, www.ohra.net 
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OHRA draagarmrekken worden individueel 
voor alle goederen in de metaalhandel 
ontwikkeld en geproduceerd. Optimaal voor 
de opslag van kleine onderdelen of ronde 
materialen zoals stalen ringen en staalcoils.

L A G E R S Y S T E M E  M I T  K O N Z E P T
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seel. De zelfdragende constructie kan in elke 
bestaande hal ingebouwd en aan de individuele 
ruimteverhoudingen aangepast worden. 

Zo benut men de voorhanden zĳnde hoogte volle-
dig. Combinaties uit opslagplatformen en geïnte-
greerd rekkensysteem zĳn dank zĳ de robuuste 
bouwwĳze en het OHRA-bouwmodulesysteem 
individueel realiseerbaar.

Schuine armrekken

Voor de handeling van ronde materialen met een 
kraanbaan, voorzien door de opdrachtgever, zĳn 
hoog belastbare draagarmrekken uitgevoerd met 
schuine draagarmen het ideale opslagsysteem. 

Door middel van intelligente accessoires zoals een 
invoer- en orderverzamel insteekdoorn kunnen de 
handelsgoederen vanaf de levering tot de afzon-
derlĳke orderverzameling op eenvoudige en veilige 
wĳze opgeslagen en overgeslagen  worden. 

Voor gevoelige handelsgoederen uit roestvrĳ staal 
zorgen kunststof bekledingen voor een materiaal-
vriendelĳke opslag.

Individuele opslagplatformen of robuuste combi-
natie met rekkensystemen als tussenverdieping

Bĳkomend tweede of derde verdieping mogelĳk

Draagkracht naar uw behoefte

Verschillende platformbekledingen mogelĳk, al 
naargelang de behoefte

Ruim assortiment aan accessoires zoals bv. 
verlichting, ladders en trappen

Telescooparmrekken

Bĳ dit hoogontwikkeld systeem voor kraanbediening 
worden de gemakkelĳk uitrolbare opslagverdiepin-
gen met een zwengel via verrĳdbare sokkels volle-
dig naar buiten gereden en aansluitend van bovenaf 
beladen of ontladen. De afzonderlĳke frames zĳn 
volledig gelaste en gemonteerde modules.

Met kraan bedienbaar, opslagvlak van het rek 
rĳdt naar buiten

Maximale plaatswinst, geen werkgangen 
nodig voor de heftruck

Slaat lengten op tot 25 m

Tot 25 t per vak

Snelle in-/uitslag met één persoon door 
directe toegankelĳkheid, zonder ompakken

Economische opslagoplossingen voor uw metaalma-

gazĳn. Schep meer ruimte bĳ lagere opslagkosten!
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Individuele hallentypes

Optimaal gebruik van het opslagoppervlak

Open en gesloten bouwwĳze

Verschillende dakconstructies

Bouwonderdelen uitgevoerd door de 
opdrachtgever is mogelĳk

Prĳsgunstiger dan een conventionele hal 
met bĳkomende rekkensystemenn

Draagarmrekken



sarge   HKS7   CMYK   metall innen NL

Veilige opslag per materiaalsoort – 
Robuuste en flexibele draagarmrek-
ken voor de metaalhandel 

Het ideale opslagsysteem voor staal, platen van 
alle formaten en zware metaalproducten. De flexi-
bele, in de hoogte verstelbare draagarmen wĳken 
bĳ het stoten naar boven en opzĳ uit. Dit systeem 
beschermt uw goederen tegen beschadigingen. 
Alle draagarmrekken worden klantspecifiek uitge-
voerd, geleverd en naar wens gemonteerd.

OHRA draagarmrekken zĳn duur-
zaam en stabiel!

Robuuste warmgewalste staalprofielen voor de 
dragende elementen van de OHRA draagarmrek-
ken maken een veilige opslag mogelĳk van uw pro-
ducten. De hoge kwaliteit van de rekkenstaan-
ders en draagarmen garandeert een duurzame 
en economische oplossing voor uw metaalopslag. 
OHRA draagarmrekken kunnen zowel binnen als 
buiten opgesteld worden.  

Zeker geen blik! OHRA draagarmrekken zĳn 
gebouwd voor duurzaam gebruik. Het gebruik 
van warmgewalste staalprofielen in plaats van 
dunne plaat maakt hoge draagkrachten mogelĳk 
en gelĳktĳdig een slanke bouwwĳze. Hierdoor 
wordt een hoge opslagcapaciteit op een gering 
oppervlak bereikt.

Van doordacht rek tot rekken-  
hallenbouw

Rekkenhallen van OHRA combineren op perfecte 
wĳze de noodzakelĳke gebouwenfunctionaliteit met 
de werking van een conventionele rekkeninstallatie. 

De rekkenstaanders dienen als dragende elemen-
ten voor dak en wand. Op zich staande gebouwen-
constructies zĳn hierdoor overbodig. Individuele 
uitvoeringsvarianten maken een aanpassing moge-
lĳk aan uw opslagbehoeften. 

Planning, constructie, productie, levering en mon-
tage tot de aanvraag voor een bouwvergunning, 
alles in één.

Uw voordelen:

Rekkenstaanders en draagarmen uit massieve, warmge-
walste IPE-staalprofielen

Het veilige rekkensysteem voor zware lasten

Rekkenstaanders aan beide zĳden in rasters 100:100 mm 
gestanst

Inhaakbare, in de hoogte verstelbare armen

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

Geen stootkanten op de opslagvlakken

Geen verborgen roestvorming omdat het een massief mate-
riaal betreft

Voor buitenopstelling en tevens met dak, achterwand en    
afwateringsgoot

Hoogwaardige poedercoating

Thermisch verzinkte uitvoering voor buitenopslag

Op elk moment uit te breiden opslagsysteem

Ruim programma accessoires voor een individuele vormgeving

Automatische opslagsystemen

Opslagoptimalisering door gedeeltelĳke en volledige automa-
tisering van in- en uitslaghandelingen. Volgens het principe 
„goederen direct naar de klant“ verhoogt dit de prestatieca-
paciteit bĳ een hoog aantal orderverzamelingen. 

Al naar gelang de vereiste kunnen één of meerdere pakketten 
met verschillende plaatformaten of bundels met ronde materi-
alen uitgenomen worden en naar het overgavestation worden 
getransporteerd. De handeling gebeurt met een rolbrug of 
met rekkenbedieningstoestellen (RBT).

De hoogst mogelĳke overslagprestatie voor orderverzame-
lingsopdrachten 

Van manuele tot volautomatische sturing op elk moment uit 
te breiden

Modulevormige verbinding met de ERP-software van de klant

Bediening van meerdere gangen met een rekkenbedienings-
toestel door curventechniek

Hierdoor verlaging van de investeringskosten.

Hoge kostenbesparing en opslagcapaciteit dank zĳ hogere 
ruimtebenutting

Compacte opslag op een gering grondoppervlak

Zacht aanrĳden en afremmen

Optionele afstandsbediende besturing

Lichtlopende railsysteem voor rustige en langdurige werking

Verrĳdbare draagarmrekken

Conventionele draagarmrekken worden op verrĳdwagens ge-
monteerd, die rĳdend te samen worden geschoven. Voor de 
in- en uitlslag wordt de respectievelĳk benodigde gang door 
een elektronisch gestuurde aandrĳving geopend.

Opslagplatformen, rekkenplatformen

Optimale benutting van de voorhanden zĳnde 
ruimtehoogte. Opslagplatformen van OHRA 
kunnen op vele wĳzen gebruikt worden. 

Ofwel als bĳkomend opslagoppervlak, als order-
verzamelingszone of als verkoopruimte, de in-
dividuele vormgevingsmogelĳkheden zĳn univer-
seel. De zelfdragende constructie kan in elke 
bestaande hal ingebouwd en aan de individuele 
ruimteverhoudingen aangepast worden. 

Zo benut men de voorhanden zĳnde hoogte volle-
dig. Combinaties uit opslagplatformen en geïnte-
greerd rekkensysteem zĳn dank zĳ de robuuste 
bouwwĳze en het OHRA-bouwmodulesysteem 
individueel realiseerbaar.

Schuine armrekken

Voor de handeling van ronde materialen met een 
kraanbaan, voorzien door de opdrachtgever, zĳn 
hoog belastbare draagarmrekken uitgevoerd met 
schuine draagarmen het ideale opslagsysteem. 

Door middel van intelligente accessoires zoals een 
invoer- en orderverzamel insteekdoorn kunnen de 
handelsgoederen vanaf de levering tot de afzon-
derlĳke orderverzameling op eenvoudige en veilige 
wĳze opgeslagen en overgeslagen  worden. 

Voor gevoelige handelsgoederen uit roestvrĳ staal 
zorgen kunststof bekledingen voor een materiaal-
vriendelĳke opslag.

Individuele opslagplatformen of robuuste combi-
natie met rekkensystemen als tussenverdieping

Bĳkomend tweede of derde verdieping mogelĳk

Draagkracht naar uw behoefte

Verschillende platformbekledingen mogelĳk, al 
naargelang de behoefte

Ruim assortiment aan accessoires zoals bv. 
verlichting, ladders en trappen

Telescooparmrekken

Bĳ dit hoogontwikkeld systeem voor kraanbediening 
worden de gemakkelĳk uitrolbare opslagverdiepin-
gen met een zwengel via verrĳdbare sokkels volle-
dig naar buiten gereden en aansluitend van bovenaf 
beladen of ontladen. De afzonderlĳke frames zĳn 
volledig gelaste en gemonteerde modules.

Met kraan bedienbaar, opslagvlak van het rek 
rĳdt naar buiten

Maximale plaatswinst, geen werkgangen 
nodig voor de heftruck

Slaat lengten op tot 25 m

Tot 25 t per vak

Snelle in-/uitslag met één persoon door 
directe toegankelĳkheid, zonder ompakken

Economische opslagoplossingen voor uw metaalma-

gazĳn. Schep meer ruimte bĳ lagere opslagkosten!
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Individuele hallentypes

Optimaal gebruik van het opslagoppervlak

Open en gesloten bouwwĳze

Verschillende dakconstructies

Bouwonderdelen uitgevoerd door de 
opdrachtgever is mogelĳk

Prĳsgunstiger dan een conventionele hal 
met bĳkomende rekkensystemenn

Draagarmrekken


