Materiale
produkter
Professionelle opbevaringsløsninger
Har De et opbevaringsproblem?
Så har H.E.W. A/S helt sikkert
en praktisk og effektiv løsning.

Materialecontainere

Hvad enten De har behov for
indendørs eller udendørs
opbevaring, har H.E.W. A/S
et bredt produktsortiment,
med godkendte og tyverisikrede
løsninger.
Materialedepoter

Lagercontainere og bokse

Materialereoler

Materialecontainere
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Anskaf en materialecontainer og undgå
problemer med pladsmangel, og ting der
bliver væk.
Containeren er en meget fleksibel
opbevaringsmulighed, som nemt kan
flyttes med truck eller kran.
Materialecontainerne findes i flere
størrelser og de mange forskellige
hyldesæt og værktøjsholdere gør det
muligt, at indrette den helt efter Deres
ønsker og behov.

Her er vist en MC 1300 med dobbeltdør i langsiden. Containeren er indrettet
med et hyldesæt 1190, slangeholder 1156, lille redskabsholder 1154 og stor
redskabsholder 1152. Containeren er endvidere lakeret.

Her ses en MC 1300 med standarddør i
langsiden. Containeren er indrettet med
hyldesæt 1192 og kranophæng 1122.

1560

Siderne fastgøres på bunden
i monteringsrillen.

Her er vist en MC 1200 med dobbeltdør
og indrettet med hyldesæt 1192.

1620

Her ses en MC 1560 kombination, hvor tre
Her er vist en MC 1600 monteret med
containere er sat sammen til én. Containeren ekstra skillevæg og to døre.
er indrettet som værksted med hylder mv.

Start med at placere bunden
der hvor containeren skal stå.

1220

1320

1220
Her er vist en MC 1200 med dobbeltdør.
Containeren er indrettet med en lille
redskabsholder 1154.

Alle containerne leveres med træbund
og 130 cm bred enkeltdør.
Containeren kan dog også fås uden
bund. Dobbeltdøre leveres efter ønske
ligesom dørens placering er valgfri.

1320
Den velkendte MC 1300 container ses her
lakeret og monteret med plantegitter.

Taget placeres ovenpå siderne
og holder således sammen på
containeren.

Containeren er derefter klar
til brug...

Materialecontainere
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Mulighederne er mange...

Her ses en standard 1323
med dør i gavlen monteret på
et trailer-chassis og indrettet
som mobilt værksted.

En materialecontainer fra H.E.W. A/S har
mange anvendelsesmuligheder;
Hvorfor ikke indrette den som mobilt
værksted, der nemt kan flyttes fra
byggeplads til byggeplads.
Containeren kan monteres med kranbeslag,
som gør det nemt at flytte den med kran,
eller den kan monteres på en trailer, så den
er nem at spænde efter bilen.
Eller hvorfor ikke indrette den som ekstra
bufferlager til skruer, bolte, værktøj o.lign.
som anvendes på byggepladser langt fra det
nærmeste byggemarked.

Her er vist en standard 1323
med dør i gavlen indrettet
som bufferlager med hylder
og skuffer til opbevaring af
skruer, bolte og diverse
håndværktøj.

Isolerede materialecontainere
Skal materialecontaineren anvendes til opbevaring
af temperaturfølsomme produkter eller materialer,
er det en god idé at få den isoleret.
H.E.W. A/S isolerer selv containeren med 100 mm
isolering og beklædt med 6 mm østfinér.
Efter ønske kan containeren også monteres med
lys, stikkontakt og el-radiator/frostvagt.

På de to billeder ses en standard 1320 med dør i langsiden,
som er blevet isoleret med 100 mm isolering og beklædt med
6 mm østfinér. Containeren til højre er endvidere monteret
med lys og radiator.
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1. 220 V CE-godkendt vægindtag
2. Lyskontakt til loftlys og strømudtag
Her er også monteret HFI-relæ, hvilket dog ikke er
standard i en isoleret container.
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3. El-radiator/frostvagt
4. Loftlys
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Materialecontainere
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På denne side kan De finde skitser og dimensioner på alle de mange
forskellige størrelser materialecontainere.
Med hensyn til indretningstilbehør opfordrer vi Dem til, at tage en
snak med vores salgskonsulent, som gerne hjælper Dem med, at
finde den optimale løsning i henhold til Deres opbevaringsbehov.
Containerne kan fås med eller uden træbund.

Tekniske data: MC 1100
Udv. mål: L x B x H: 2100x1140x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2000x970x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1020
Varenummer u/træbund: 1021

Tekniske data: MC 1200

Tekniske data: MC 1600
Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 6080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5940x2000x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1620
Varenummer u/træbund: 1621

Udv. mål: L x B x H: 2100x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2000x2000x2000 mm

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 6080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5940x2000x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1220
Varenummer u/træbund: 1221

Varenummer m/træbund: 1623
Varenummer u/træbund: 1629

Tekniske data: MC 1300

Tekniske data: Komb. 1300

Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 3050x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x2000x2000 mm

Kombination: 2 stk. 1320
Udv. mål: L x B x H: 3050x4340x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x4200x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1320
Varenummer u/træbund: 1321

Varenummer m/træbund: 1340
Varenummer u/træbund: 1343

Tekniske data: MC 1300

Kombination: 3 stk. 1320
Udv. mål: L x B x H: 3050x6520x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x6350x2000 mm

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 3050x2170x2300 mm
Indv. mål: L x B x H: 2920x2000x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1323
Varenummer u/træbund: 1329

Tekniske data: MC 1400
Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 4050x2170x2300 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x2000x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1420
Varenummer u/træbund: 1421
Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 4050x2170x2300 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x2000x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1423
Varenummer u/træbund: 1429

Varenummer m/træbund: 1360
Varenummer u/træbund: 1363

Tekniske data: Komb. 1400
Kombination: 2 stk. 1420
Udv. mål: L x B x H: 4050x4340x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x4200x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1440
Varenummer u/træbund: 1443
Kombination: 3 stk. 1420
Udv. mål: L x B x H: 4050x6520x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 3970x6350x2000 mm
Varenummer m/træbund: 1460
Varenummer u/træbund: 1463

Tekniske data: MC 1500

Tekniske data: Komb. 1500

Dør i langside
Udv. mål: L x B x H: 5080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x2000x2000 mm

Kombination: 2 stk. 1520
Udv. mål: L x B x H: 5080x4340x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x4200x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1520
Varenummer u/træbund: 1521

Varenummer m/træbund: 1540
Varenummer u/træbund: 1543

Dør i gavl
Udv. mål: L x B x H: 5080x2170x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x2000x2000 mm

Kombination: 3 stk. 1520
Udv. mål: L x B x H: 5080x6520x2150 mm
Indv. mål: L x B x H: 5000x6350x2000 mm

Varenummer m/træbund: 1523
Varenummer u/træbund: 1529

Varenummer m/træbund: 1560
Varenummer u/træbund: 1563

Materialedepoter
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De praktiske små materialedepoter er ideelle
minilagere i forbindelse med kontoret, sommerhuset
eller værkstedet.
Eller hvorfor ikke anvende et depot til opbevaring af
skraldespanden
Depoterne er ligesom materialecontainerne
fremstillet af galvaniserede og trapezprofillerede
stålplader.
For lettere adgang til de to mindste depoter er de
monteret med oplukkeligt låg, der holdes oppe af to
kraftige gasfjedre.
Depoterne kan fås med eller uden træbund.

Her ses et MB 2-depot (grønt) og et MB 4-depot (gult)
begge med træbund og monteret med en hylde 2620.
Bemærk at låget kan åbnes.

Her er vist et MB 2-depot uden træbund anvendt til
afskærmning og opbevaring af skarldespande.

Her er vist et MB 8-depot med
træbund monteret med 2 stk.
hylder 2620.

Her er vist et MB 8-depot uden
træbund monteret med 2 stk.
hylder 2620.

MB 2

MB 4

MB 8

1420x1080x1470
1290x855x1300
1270x1250

1420x1490x1470
1290x1250x1300
1270x1250

1420x1490x2195
1290x1250x2000
1270x1890

Varenummer m/træbund

2601

2602

2652

Varenummer u/træbund

2603

2604

2654

Tekniske data:
Udv.: L x B x H
Indv.: L x B x H
Dørens størrelse: B x H

mm
mm
mm

Lakering:
Alle materialecontainere, -depoter, lagercontainere og bokse kan mod mer-pris leveres i en ønsket
RAL-farve. Hvis et produkt er lakeret vil det altid blive leveret samlet.

Lagercontainere og bokse
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Disse praktiske lagercontainere er specielt
udviklet til anvendelse på områder med
flugtveje, som ikke må spærres af
åbentstående døre.
Porten er lavet af aluminiumslameller, der
rulles op i en boks på taget af containeren,
hvilket giver en åbning på 1800 mm i
bredden.
Sider og tag er fremstillet af galvaniserede
og trapezprofillerede stålplader. Containeren
har træbund.
Lagercontainerne kan, ligesom de kendte
materialecontainere, indrettes med hylder og
redskabsholdere til at opfylde Deres ønsker
og behov for praktisk og effektiv lagring.

Her er vist en RB 1300 tæt på en flugtvej. Containeren er indrettet
med et hyldesæt 1192.

Her er vist en RB 1300 med
porten rullet helt ned.
Containeren er monteret med en
alu-rampe 1708 og lakeret.

Her ses en lagercontainer type RB 1300
monteret med en alu-rampe 1708.
Lagercontaineren anvendes her som ekstra
garage for scooter mv.

Her er vist en indsamlingscentral, hvor den lille
model RB 1100 er indrettet med tophylde til
små kasser og affaldsbeholdere til sortering af
affaldet.

Lagercontainerne har dog også mange andre anvendelsesmuligheder.
.

Hvorfor ikke anvende en container som ekstra garage til scooteren eller havetraktoren.
En lagercontainer er også velegnet som indsamlingscentral, hvis affaldet skal sorteres i flere
beholdere.

Tekniske data:
Udv.: L x B x H
Indv.: L x B x H
Dørens størrelse: B x H
Varenummer m/træbund

mm
mm
mm

RB 1100

RB 1200

RB 1300

2100x1140x2320
2000x970x2000
1800x2000

2100x2170x2320
2000x2000x2000
1800x2000

3050x2170x2320
2920x2000x2000
1800x2000

9511

9512

9513

Lagercontainere og bokse
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Lagerbokse
Er pladsen trang kan disse praktiske
stålbokse med fordel anvendes til
opbevaring af materialer, der kræver
afskærmning.

Her er vist en dobbelt lagerboks
model MLND 2 monteret med
en hylde og lakeret.

Boksene er fremstillet af glavaniserede
stålplader og monteret med store
gribevenlige håndtag, der kan låses.
El-materiel og andet der ikke tåler meget
støv kan uden problemer opbevares i
lagerbokse tæt på stedet, hvor det skal
anvendes.
Her ses en tripel lagerboks model
MLND 3

De glatte sider
sikrer en
lettere rengøring

Tekniske data:
Udv.: L x B x H
Indv.: L x B x H
Dørens størrelse: B x H
Varenummer:

mm
mm
mm

MLND 2

MLND 3

1490x850x1490
1408x840x1480
1300x1390

2150x850x1490
2140x840x1480
1300x1390 + 650x1390

2502

2503

Materialereoler
Med de smarte materialereoler fra H.E.W. A/S behøver
De ikke længere mangle hyldeplads.
Reolerne findes i to modeller;
en lukket model, hvor sider, tag og låger er fremstillet af
trapezprofillerede galvaniserede stålplader og en
“åben” model, hvor sider og låger er lavet af trådgitter
mens taget er af galvaniserede stålplade.
Her er vist et åbent grundmodul GG 3 og et åbent
tilbygningsmodul AG 3.
Her ses et åbent
grundmodul GG 4
Bemærk at lågerne
folder midt på,
således at de ikke
fylder så megt.

Reolerse kan udvides med tilbygningsmoduler, hvorved
de kan bygges så lange det ønskes.
Her er vist et åbent
grundmodul GG 3

Her ses et lukket
grundmodul GT 3
+ 4 stk. Tilbygningsmoduler AT 3

Materialereoler

8

Åbne modeller
Tekniske data: GG 3
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1380

Tekniske data: AG 3
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1381

Tekniske data: GG 4
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x4050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg

Her ses et grundmodul GT 3.

Varenummer: 1382

Tekniske data: AG 4
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 4030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1383

Lukkede modeller
Tekniske data: GT 3
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1390

Isolerede modeller
Grundmodulerne findes
også i en isoleret
udgave, som sikrer
temperaturfølsomme
produkter.
Tekniske data: GI 3
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg

Tekniske data: AT 3
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1400 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1391

Tekniske data: GT 4
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x4050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1392

Varenummer: 2113

Tekniske data: GI 4
Grundmodul
Udv. mål: L x B x H: 3030x1720x4050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 2114

Tekniske data: AT 4
Tilbygningsmodul
Udv. mål: L x B x H: 4030x1720x3050 mm
Hyldemål: L x B x H: 2700x1300x1200 mm
Bæreevne: 2000 kg
Varenummer: 1393

H.E.W. A/S
Sunekær 6 5471 Søndersø
Tlf. 64891985 Fax. 64893185
E-mail: hew@hew.dk - Web: www.hew.dk

