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Reduser kostnadene og få 
50% mer plass.
Utnytt dyrbare kvadratmeter bedre. Compactus mobile reoler har en rekke fordeler sammenlignet 

med faste reoler. Med Compactus er det nødvendig med kun en arbeidsgang, noe som tilnærmet 

dobler lagringskapasiteten. Mobile lagringssystemer har en rekke fordeler sammenlignet med 

statiske hyller. For eksempel utnytter mobile hyller den tilgjengelige plassen mest mulig, ved at de 

bare trenger én enkelt gangsone, noe som nesten dobler lagringskapasiteten til systemet ditt.

Compactus vogner kan flyttes enkeltvis, eller flere sammen om nødvendig. Plassbesparende 

lagringsløsninger bidrar til å redusere strømregningen, påvirker ditt karbonavtrykk og hjelper 

deg å nå bærekraftmålene dine. Optimalisering av plass med mobile hyller vil også bety lavere 

kostnader på belysning, rengjøring og sikkerhet.

Compactus er vårt varemerke, og har vært på markedet i over 60 år. Med hver Compactus har 2 

drivsystemer, manuell med sveiv og elektronisk hvor du beveger alle vognene med et enkelt trykk 

på  styrepanelet
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Compactus XTR original  
manuell drift
Håndtaket er ergonomisk utformet og behagelig å bruke.  

Håndtaket er ergonomisk utformet og behagelig å bruke. Med kun 10 

kg trykk kan du bevege 15 tonn.

Manuell drift leveres med stor utveksling som gjør at tungt lastede 

vogner enkelt kan flyttes uten stor anstrengelse.
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Compactus Dynamic II  
elektronisk drift
Vårt enestående elektroniske system er full av nyvinninger. Avansert sikkerhetssystem, rask 

tilgang til materialet på hyllene, enkelt brukergrensesnitt og en tilhørende app.

Dynamic II betjenes  via et styrepanel med spak i frontpanelet. Man kan 

også benytte berøringsskjermen. Den gir også informasjon om antall 

vogner i blokken og ulike sikkerhetsmeldinger.

Uansett hvor mange vogner det er i blokken kan du kontrollere alle 

samtidig. Man beveger spaken på vognen man vil flytte og Dynamic II 

gjør resten. 

Innstillinger, sikkerhetsmeldinger og oppdateringer er lett tilgjengelig 

via Dynamic II appen  (iOS og Android)

Dynamic II er framtiden innen mobile reoler.  
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Compactus® XT
Compactus XT er beregnet for lettere til middels tunge laster, idell for bibliotek og nærarkiver, 

men er også velegnet for garderober og oppbevaringsbokser. Ideel som en sntralt plassert enhet 

med mange funksjoner på kontoret eller biblioteket. Fronter, rygg og topp kan leveres med et 

stort utvalg av standard farger og uttrykk, eller etter eget ønske for å passe inn i miljøet. 
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Dimensjoner
Compactus XT leveres med opptil 10 vogner i blokken, og i lengder fra 1 til 6 m. Anleggshøyde 

på 1,5 m er velegnet som romdeler og maksimal høyde 3 m utnytter takhøyden maksimalt.

Lastekapasitet
Med lastekapasitet på 375 kg pr fag og 2500 kg pr vogn kan du flytte 20 tonn med et tastetrykk. 

Maks lastekapasitet i blokken er 25 tonn.

Drivsystemer
Compactus XT Original leveres med manuell drift og sveiv eller med Dynamic II elektronisk 

styring. Om anlegget står sentralt plassert i rommet kan anlegget betjenes med styrespanel 

montert på begge sider.
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Compactus® XTR
Compactus XTR kan bære stor last, og leveres med med avansert sikkerhetssystem, LED lys og 

en lang rekke tilbehør. Compactus XTR er svært anvendelig og kan oppbevare store mengder 

materiell.
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Dimensjoner
Leveres med opptil 22 vogner i blokken, maks lengde pr vogn 12 m. Kan også leveres som slave 

system. 2 vogner på 12 meter  drives separat men samtidig og blir 24 m lange. Reolene leveres i 

høydeintervall på 40 mm og kan derfor tilpasses alle installasjoner og takhøyder. 

Lastekapasitet
Hvert fag kan bære 800 kg, maksvekt pr vogn 15 tonn. Standard Compactus XTR kan flytte 300 

tonn med et tastetrykk, slaveanlegg med 2 vogner bak hverandre  kan flytte 600 tonn.

Drivsystemer
Compactus XTR  leveres med manuell drift og sveiv eller med Dynamic II elektronisk styring. 

Begge systemene har gode sikkerhetsfunksjoner for trygg betjening av anlegget.
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Compactus® Double Decker
Vår Compactus® Double Decker-system består av mobile enheter med 2 nivåer av hyller og 

en mesanin-konstruksjon. Passer for store arkiver siden systemet utnytter stor takhøyde for å 

maksimere lagringskapasiteten. Systemet kan utstyret med avanserte sikkerhetsalternativer, LED-

lys og mye tilbehør.  

Øk lagringskapasiteten din med 400%!
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Dimensjoner
Double Decker betyr at vi bygger Compactus® i 2 etasjer med gulv i 2. etg som bæres av reolene, 

og det er ikke behov for å bygge eget etasjeskille.

Lastekapasitet
Hver reol har en lastekapasitet på 800 kg, med maks basekapasitet på 15.000 kg. Et standard 

Compactus® XTR-system kan flytte 300.000 kg med ett tastetrykk, mens to sammenkoblede 

systemer kan flytte 600.000 kg!

Drivsystemer
Brukersikkerheten er ivaretatt med avanserte sikkerhetsfunksjoner som fotoceller, MCMS, 

bevegelsessensorer og mange fler.
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Compactus Dynamic II med  
avanserte funksjoner

Minimale vibrasjoner ved bevegelse.

Myk start og stopp hindrer rykk og napp og minimale vibrasjoner.

Avansert sikkerhet

Fotoceller oppdager personer eller gjenstander i enarbeidsgang og hindrer da vognene å 

bevege seg.  

Motorens overvåkningssystem (MCMS) hindrer et system fra å bevege seg når elektronikken 

oppdager at strømtilførsel til motor øker og er for høy. Nødstoppknappene vises på touch-

panelene, slik at hvem som helst kan stoppe bevegelsen.  

Sikkerhetsfunksjoner

Alternative sikkerhetsfunksjoner kan etter ønske aktiveres i kontrollenheten.

“Passiv sikkerhet” tvinger bruker til å sjekke den åpne arbeidsgangen før vognene kan kjøres. 

«Passiv sikkerhet» er en protokoll som tvinger en bruker til å sjekke den åpne gaten før bevegelse 

kan starte. 

«Ventilasjonsmodus» åpner systemet på hvilken som helst gitt tid, for å få lufttilstrømming.

«Brannparkering av vogner» kan kobles til bygningens brannalarmsystem. Når en alarm utløses, 

kan lagringssystemet automatisk lukkes for å beskytte innholdet mot røyk, eller åpnes for å gi 

brannslukkere tilgang til hyllene.
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bruynzeel.no/referanser
Ta en titt på våre case-studier
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Materiale
Siden våre produkter er laget av høykvalitets 

100% pulverlakkert stål, er de svært holdbare 

og vil vare i mange år.

Lastekapasitet
Hyllene kan bære last avhengig av 

godstykkelse, profilhøyde, dybde og 

lengde fra 60 kg til 150 kg jevnt fordelt 

last. Forsterkningsprofiler kan øke 

belastningsevnen enda mer.

Fargevalg
Vi har 13 standardfarger, men kan levere 

hvilken som helst RAL-farge du måtte ønske.

Tilbehør
Vi har mange alternativer. Ta en titt på tilbehør 

på vår hjemmeside for å finne ut mer.

Last ned vårt fargekart

bruynzeel.no/brosjyrer-oppbevaring

Finn ut mer!

bruynzeel.no/tilbehor
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Farger og overflater tilpasset 
interiøret
Compactus kan være blikkfang i hvilket som helst rom. Velg farge, overflate og struktur fra 

vårt standardprogram eller kom med eget ønske. Overflatene kan dekkes med bilder, grafikk, 

firmalogo, mulighetene er mange. Bare spør oss.
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Produseres på bestilling

Våre konsulenter og kundesenter hjelper deg uforbindlig  å finne gode løsninger for ditt 

lagringsbehov.

Compactus vogner kan leveres i nær sagt alle lengder og dybder, og sammen med reoler som 

produseres i høydeintervall på 40 mm kan vi tilpasse oss alle typer rom. 

Alle våre stålprodukter er 100% epoxypulverlakkert, for å forhindre rust og korrosjon. Alle våre 

lagringssystemer produseres av materialer av høy kvalitet i vår ISO-sertifiserte fabrikk i  

Nederland. 
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bruynzeel.no/brosjyrer-oppbevaring
Last ned våre tekniske datablader



18

Sammenlign våre 
Compactus®-modeller
Hvilket system er best for deg? Skann QR-koden med telefonen din og få oversikt over de viktigste 

forskjellene mellom våre systemer. Systemene våre er meget allsidige og kan brukes i mange  

ulike situasjoner og prosjekter. Uansett om du leter etter en lagringsløsning til arkiv, museum, 

bibliotek, detaljhandel, helsetjenester, eller noe annet, har vi løsningen for deg.

Hva er din lagringsutfordring?

bruynzeel.no/sammenlign-compactus
Finn ut mer!
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Ta en titt på våre case-studier
bruynzeel.no/referanser
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Velg kvalitet med bærekraftig 
og samfunnsøkonomisk 
produksjon
Å velge Bruynzeel betyr garantert kvalitet. For å sikre at du får best mulig lagringssystem, 

oppfyller våre produkter anerkjente internasjonale kvalitetsstandarder, tildelt av 

uavhengige eksperter i bransjen. RAL-sertifikatene som er tildelt våre produkter er din 

garanti for ytelse og pålitelighet.

Din lagringsløsning er produsert i vår fabrikk i Nederland, i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. 

Produksjonsverktøyet og metodene implementert i våre anlegg er i verdensklasse, og tillater oss 

å produsere bestillingen din med stor presisjon og tusenvis av ulike konfigurasjoner. Vi bruker 

hovedsakelig oljefritt stål for å minimere påvirkningen på miljøet ved å eliminere behovet

for rengjøringsmidler. Prosessen vår med pulverlakk garanterer et 100% belegg av epoxypulver, 

slik at korrosjon ikke kan forekomme.

Vi vil gjerne hjelpe deg å oppnå dine bærekraftsmål

ved å tilby deg holdbare produkter og plassbesparende konsepter.
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Service og forventninger

Hver eneste lagringsløsning fra Bruynzeel leveres med topp teknisk support. Vi detlille ekstra for å 

sikre at du får mest mulig ut av Bruynzeel-systemet ditt.

Ekspertråd

Etter installason vil du få veiledning og opplæring i bruk av anleggene fra våre kundeveiledere og 

servicepersonell.

Opplæring av nøkkelpersonell

Få mest mulig ut av lagringsløsningen din ved å utpeke en "administrator", som blir opplært og 

støttet av Bruynzeel. Dersom ytterligere assistanse er nødvendig, kan administrator kontakte vårt 

servicepersonell direkte.

Servicekontrakter

For full trygghet tilbyr vi en rekke servicekontrakter, som dekker reservedeler, arbeidstid og 

uttrykningskostnader.

En servicekontrakt med Bruynzeel garanterer at din premium lagringsløsning vil bli tatt best mulig 

vare på av trente serviceteknikere. Vår service utføres av efarne medarbeidere som legger sin 

stolthet i vedlikeholdet gjennom hele levetiden.
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Godt samarbeid

Å finne effektive og bærekraftige løsninger krever nøye konsultasjon og er nøkkelen for å utforme 

en skreddersydd løsning 

Hver eneste lagringsløsning fra Bruynzeel er unik og basert på dine spesifikke krav. 

Fordi vi har vår egen forsknings- og utviklingsavdeling og et erfarent team, kan vi tilpasse våre 

produkter etter dine krav og markedstrender.

Ingenting er umulig. Vi kan designe et lagringssystem for ethvert behov. Våre medarbeidere er 

eksperter på å lage tilpassede lagringsløsninger.
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bruynzeel.no/kontakt
Kontakt oss!



Bruynzeel Storage Systems AS

Olaf Helsets vei 5 0694 Oslo Norge

Tlf: +47 40004740 

Fax: +46 (0) 31 486 696

info@bruynzeel.no

Hva er din

Lagringsutfordring?

Bildene i denne brosjyren kan vise

produkter som ikke er standardmodeller.

Produkter kan endres. SAC - 01.18

bruynzeel.no/kontakt


