
 

 

Mobibasic kompaktarkiv 

 

Produktnytta: 

Kapacitetsökning upp till 100% eller mer jämfört med fasta hyllställ på samma yta! 
Mobibasic kompaktarkiv består av hyllställ som står tätt sammanpackade på räls och             
är flyttbara med vevdrift eller handtagsdrift.   

  

Produktfakta: 

• Tillverkat av högkvalitativt elförzinkat stål, (Galvat), av mycket god kvalité som ger ett 
mycket bra skydd mot slitage, korrosion och leder till en vacker finish. Den galvade 
ytan avger ingen emission som kan påverka arkivmaterial. 

• Kompaktarkivets konstruktion möjliggör en hög belastningskapacitet                             
med 205-280kg /hyllplan, (i grundutförande S1) och 1500 kg/gavel 

• Egenvikten är låg -under 80 kg/m2 

• Monteringen är smidig med gavel med hyllplan/balk som monteras utan hyllkrok                         
eller beslag och räls kan monteras flytande ovanpå befintligt golv utan påverkan 

• Systemet är moduluppbyggt och kan enkelt byggas till och flyttas 

• Testat och godkänt enl. b.la TÜV-GS 

 

Längdmått, (mått i mm): 

• Längder grundsektioner: 967, 1117, 1267        

• Längder påbyggnadssektioner: 900, 1050, 1200 

 
• Totallängder exempel:                                         

       1-sektioner:  967, 1117, 1267    

      2-sektioner:  1867, 2017, 2167, 2317, 2467 

       3-sektioner:  2767, 2917, 3067, 3217, 3367, 3517, 3667 

       4-sektioner:  2767, 2917, 3067, 3217, 3367, 3517, 3667 

       Osv..  Upp till ca 10 meter, speciallängder offereras 

 

 



 

 

Hylldjup och användningsområden                                    

Hyllplans djup, (mått i mm): 

• 320 för enkla fasta hyllsektioner med stående eller liggande A4   

• 500 för dubbla rader med stående A4 arkivboxar eller stående A4 mappar 

• 600 för dubbla rader med stående A4 pärmar och/eller A4 arkivboxar   

• 650 för dubbla rader med liggande A4  

• 800, 1000, 1200 för lagerbackar, kartonger mm. 

 

Höjder och indelning exempel:                                                   

Format (stående) Gavel + vagn + räls   Totalhöjd Dagöppn 

4 A4-nivåer  1 576 + 120 mm   1 696 mm 342 mm 

5 A4-nivåer   1 972 + 120 mm  2 092 mm 342 mm 

6 A4-nivåer   2 360 + 120 mm  2 480 mm  342 mm 

7 A4-nivåer   2 700 + 120 mm  2 820 mm 342 mm 

8 A4-nivåer   3 028 + 120 mm    3148 mm 342 mm 

 

Stora möjligheter med materialval, tillbehör och olika utföranden: 

• Ramper mot varje räls eller ett fyllnadsgolv mellan rälsar 

• Gavlar med eller utan täcksidor, (välj färg på täcksida från 59 olika färger enl karta),  

eller moduluppbyggda frontplåtar i valfri RAL kulör.  Alternativt hela frontpaneler i stål, 

trä eller annat material, alla färger möjliga.  

• Hyllplan i galvat stål, lackerat stål, trä, plast mm. 

• Mobila hyllställ kan ha drivningar som flyttar 6 ton, 10 ton som standard eller 

mer,(special), eldrift är möjligt också. 

• Utdragsenheter och avdelare, t.ex utdragbara hängmapps lådor på expansioner 

• Låsbarhet med olika alternativ, vevlås, hänglås mellan sektioner mm. 

 

           


