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AUTOMATISCHE OPSLAG



Interroll Doorrolstellingen

Daarnaast zijn er tal van opties beschikbaar, zoals verschillende 
geleiders, een terugloopbeveiliging voor automatische 
goedereninvoer, remclips, invoerplaten en nog veel meer, waarmee 
u de oplossing kunt afstemmen op uw specifieke wensen.

Opties

Flexibele en eenvoudige oplossing voor orderpicken

Het ergonomische concept van Interroll doorrolstellingen met de 
beschikbaarheid van verschillende opnametypes, zoals dozen en 
kratten, zorgt voor de hoogste verwerking van goederen in een 
FIFO-systeem. Het is de perfecte oplossing voor stukgoederen met 
een vlakke en stevige onderkant. Dankzij de universele connectoren 
kunnen de Interroll doorrolstellingen in de meeste soorten 
palletstellingen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd; en dat 
eventueel bij lage omgevings-temperaturen tot wel -30 ° C.

Met verschillende hoeken waaronder de kratten of dozen staan 
(5 °, 10 ° en 15 °) kan de efficiency bij het orderpicken worden 
verhoogd tot 150 opnames per uur zonder de veiligheid van de 
medewerkers in gevaar te brengen. In combinatie met een pick-to-
light systeem zijn wel tot 800 picks per uur mogelijk. De standaard 
Interroll doorrolstellingen zijn uit voorraad leverbaar, en verkrijgbaar 
in verschillende breedtes tot 3.600 mm en diepten tot 4.552 mm 
voor configureerbare versies.

Ergonomisch werken

Afnameblad 15°

Afnameblad 10°

Afnameblad 5°

Afnameblad basis



van palletstelling
naar doorrolstelling

in één dag !



De snelste manier om de productiviteit te verhogen

Het gebruik van zwaartekracht in logistiek en distributie vereist 
ervaring, engineering en knowhow, iets wat Interroll de afgelopen 
decennia heeft opgebouwd in duizenden opslaginstallaties. 
De bewezen oplossingen van Interroll voor materiaalstroom en 
orderverwerking voor lichte goederen zijn compact, flexibel en 
eenvoudig te installeren. Bespaar tijd en ruimte als het gaat om 
het plannen van orderpicklijnen, met Interroll oplossingen voor 
doorrolstellingen. 

De tijdsbesparing is niet alleen het gevolg van de eenvoudige 
installatie, maar ook tijdens de operationele werkzaamheden, 
omdat de loopafstanden aanzienlijk worden verkleind.  
Interroll doorrolstellingen bieden door de optimale benutting en 
integratie in bestaande palletstellingen een aanzienlijke 
ruimtebesparing in uw magazijn.

Meer verschillende producten opslaan

Pallet stelling Interroll doorrolstelling

2 lagen 6

Ruimtebesparing in het magazijn

Verschillende 
producten 5 lagen 25 Verschillende 

producten

Gewone stelling

Extra producten
voor orderpicking



Meerdere lagen in de doorrolstellingen zorgen voor de opslag
van extra producten. Standaard stellingen bestaan (vaak) uit
een beperkt aantal lagen met een beperkte opslagcapaciteit.
Zo wordt er optimaal en efficiënt gewerkt.

Ruimtebesparing in het magazijn Reduceer loopafstanden en werk efficient

Interroll doorrolstelling Gewone stelling Interroll doorrolstelling

Ruimtebesparend
Bespaar 13%

Tijdbesparend
Bespaar 40%



Dankzij de piramidevormige profielstructuur wordt voorkomen dat 
het profiel onder zware belasting opengaat staan. Hoe zwaarder 
de lading, des te beter het profiel de rollertracks insluit! De stalen 
as met een diameter van 3 mm beslaat de gehele breedte en zorgt 
voor een optimale doorvoercapaciteit.

Product highlights

Robuust en sterk

Lengtebegeleiding

De gele lengtegeleider zorgt voor een duidelijke scheiding
tussen kanalen en kan eenvoudig worden verplaatst als de
grootte van de goederen varieert.



De universele connector sluit aan op alle soorten palletstellingen. 
Dankzij de nieuw ontwikkelde klem kan de hellingshoek van een 
laag in de doorrolstelling nog sneller worden aangepast. 
De variabele rolafstand op de rollertracks zorgt voor een optimale 
gewichtsverdeling. De rollertracks zijn standaard in zwart, maar 
zijn ook verkrijgbaar in andere kleuren.

Flexibiliteit

Backstop

De backstop voorkomt dat goederen aan de achterkant naar
beneden vallen als iemand aan de voorzijde goederen terug duwt.



Eenvoudige montage, zonder gereedschap

Door de het gebruik van standaard profielen en ingenieuze
assemblage onderdelen, is één laag* van een doorrolstelling
in slecht 30 minuten gemonteerd in een nieuwe of bestaande
palletstelling, zonder dat er speciale gereedschappen voor nodig zijn.  

* gebaseerd op standaard doorrolstelling 2700 mm breed, 1100 mm diep

Bekijk de online montage video hoe u eenvoudig zelf de 
doorrolstelling kunt monteren.
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Basis Extended Pick-to-light

SNELLERE
INSTALLATIE

SCAN DE QR-CODE
EN BEKIJK DE MONTAGE VIDEO

Interroll doorrolstellingen zijn leverbaar in 3 verschillende frontprofielen. Van basisprofiel tussen de staanders tot doorlopende
kokerprofielen die uitermate geschikt zijn voor het doorvoeren van bekabeling voor eventuele Pick-to-Light montage.



Doorrolstellingen van Interroll zijn de ideale basis voor de
integratie van pick-to-light-systemen. De profielen bieden de
ruimte voor het wegwerken van de kabels en zelfs om deze
netjes uit het zicht tussen de verschillende secties van
aaneengesloten stellingen door te verbinden. 

Wij informeren u graag naar de mogelijkheden en voordelen 
van onze pick-to-light-systemen!

Doorrolstellingen & pick-to-light, de ideale combinatie 

Pick-to-light op maat

Pick-to-Light op maat

TBWB levert pick-to-light oplossingen voor elke klant op maat. 
Wij adviseren u graag welke pick-to-Light het beste bij uw 
processen past. Neem contact met ons op of vraag onze
pick-to-light brochure aan!



Flexibel zijn en op veranderingen in de markt kunnen inspelen. 
Dat zijn de factoren die vandaag de dag bepalen of een bedrijf 
succesvol is. Snel kunnen omschakelen van palletopslag naar 
efficiënte orderpick kan nu met standaard interroll doorrolstellingen. 
Deze doorrolstelleingen zijn direct uit voorraad per laag te bestellen 
en binnen één dag is de palletstelling omgebouwd.

STANDAARD BREEDTE 2700 MM 

ENKEL ÉN DUBBELDIEP (1100 / 2650 MM)

STANDAARD 6 VAKKEN PER LAAG

EXTRA ROLLERTRACKS EN ACCESSOIRES

Hoe gaat TBWB te werk?

Bestel direct
via onze webshop
tbwb-shop.nl

Standaard leverbaar uit voorraad binnen 5 werkdagen.
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