Η έξυπνη ιδέα: διάτρητα ελάσματα
λαμαρίνας με υποδοχές, ώστε να
λαμβάνουν ράφια σε διαφορετικά ύψη.
Εφευρέθηκε το 1947 από τον Έλληνα
Δημήτριο Κομινό.
In 1947 Demitrios Comino reinvented the
steel racking system. His ingenious idea:
angled steel sections with system slots
to take shelves at varying heights. He
called his firm Dexion, which is Greek for
“the right thing”.

2|

ΕΤΑΙΡΙΑ | COMPANY
PEBRO - Πετρόγιαννης
Η PEBRO - Πετρόγιαννης δραστηριοποιείται από το 1972 στην μελέτη και
κατασκευή αποθηκευτικών συστημάτων. Διαθέτει υπερσύγχρονη μονάδα
παραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
Έχοντας την εμπειρία 40 ετών, η PEBRO είναι ο πλέον ειδικός να μελετήσει,
να κοστολογήσει και να εγκαταστήσει το σύστημα αποθήκευσης που σας
ταιριάζει.
Ως επίσημος αντιπρόσωπος των οίκων DΕΧΙΟΝ, SCHΑΕFER και άλλων
καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού, προσφέρουμε με ποιότητα, συνέπεια
και τεχνογνωσία ολοκληρωμένες λύσεις, από απλά ράφια έως τον σχεδιασμό
συστημάτων για τους πιο πολύπλοκους αποθηκευτικούς χώρους.

PEBRO - Petroyannis Bros
Company PEBRO - Petroyannis is active since 1972 in the design and
construction of storage systems. Production is equipped with state of the
art machinery on Sheet metal fabrication.
Backed by 40 years of experience we plan, cost and implement logistic
concepts for greatly differing infrastructures, processes and industries.
Whatever your logistic needs our objective is to “Create space” for you.
Being the official representative of well-known brands such as DEXION,
SCHΑΕFER etc. offers quality, consistency and complete solutions, from
simple shelving to most complex warehouses.
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Πάθος και Αφοσίωση
Όταν πρόκειται για περίπλοκη αποθηκευτική λύση, η PEBRO είναι ο πιο κατάλληλος
συνεργάτης. Ανεξάρτητα από το αν χρειάζεστε μια σύνθετη λύση ή ένα απλό
παλετόραφο, η PEBRO μπορεί να αναλάβει το project management, να μελετήσει
όλες τις λεπτομέρειες με αξιοπιστία και εντός χρονικών ορίων να ολοκληρώσει την
εγκατάσταση. Όσο πιο σύνθετο το project, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση να
ανταποκριθούμε.

Commitment and Passion
When it comes to warehouse logistics, PEBRO is able to offer you a specifically tailored
solution for every single project. Whether you need a highly complex, tailor-made
logistics solution or straight forward pallet racking, whether you’re looking for an all-in
solution provider, a general contractor who’ll manage every detail of your project reliably
and punctually or a customized individual service, PEBRO is the right partner for you.
The more projects increase in complexity, the more we will rise to the challenge.
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Η PEBRO - Πετρόγιαννης αναλαμβάνει:
Χωροταξική μελέτη και κατασκευή ειδικών
αποθηκευτικών συστημάτων που διακρίνονται
για τη μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου
αποθηκευτικού χώρου
Αντισεισμική μελέτη
Συναρμολόγηση & εγκατάσταση

PEBRO - Petroyannis undertakes:
Layout-design and manufacture of special
storage systems characterized by the
maximum utilization of available storage space
Anti-seismic calculations
Assembly & installation

Γραμμή παραγωγής | Production line

...ένα βήμα μπροστά
Η PEBRO - Πετρόγιαννης διασφαλίζει και εγγυάται
την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της:

...one step beyond
PEBRO - Petroyiannis ensures and guarantees
the quality of products and services:

Εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και τεχνικών
παρέχουν συμβουλές, μελέτη, σχεδιασμό,
κατασκευή και εγκατάσταση.

A specialized team of engineers and
technicians provide consultancy, design,
planning, construction and installation.

Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα εξασφαλίζουν
ευελιξία, χαμηλό κόστος και ταχύτητα παραγωγής.

Most advanced high technology machinery
provide flexibility, low cost and speed of
production.

Η συνεργασία της PEBRO - Πετρόγιαννης με τους
μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού εξασφαλίζει
το ευρύτερο φάσμα συστημάτων αποθήκευσης.
Τα προϊόντα κατασκευάζονται ακολουθώντας
το διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας
και συμμορφώνονται με τους πιο αυστηρούς
ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

The close cooperation of PEBRO with major
world wide companies of the field ensures
the widest range of storage solutions.
Products are manufactured according to
international quality assurance standards
and comply with the most strict European
regulations.

ISO 9001:2000
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PETRODIM
ΡΑΦΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | LIGHT DUTY SHELVING

Στιβαρή και ευέλικτη κατασκευή, ιδανική για τις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες αποθήκευσης
μικρού και μεσαίου μεγέθους αντικειμένων (αρχεία,
ανταλλακτικά, υδραυλικά, μηχανουργικά
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα κ.α).

Robust and flexible design, ideal for changing storage
needs of small and medium-sized objects (files,
parts, plumbing, machinery, electrical components
etc).

Frame sheet - Πλαϊνό κλειστό
Upright - Κολόνα

Rear mesh cladding - Πλάτη
Steel in-fill shelves - Μεταλλικά πετσώματα

Space divider - Χώρισμα

Drawer block - Συρτάρι
Door - Πόρτα

Shelf divider - Χώρισμα

Shelf deck - Ράφι
Bin front - Μετώπη σκάφης

Frame batten
Συνδετήριο κολονών
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Μεγάλη αντοχή
- μακρά διάρκεια ζωής
- υψηλή ποιότητα σε χαμηλές τιμές

Great durability
- long life
- high quality at low prices

Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση,
χωρίς τη χρήση βιδών ή εργαλείων

Bolt free system for rapid assembly

Εύκολες μετατροπές ανά πάσα στιγμή
Ευελιξία
Ένα απλό ράφι, με την προσθήκη χωρισμάτων,
πρόσοψης και πλάτης, μπορεί να μετατραπεί
σε δοχείο για αποθήκευση χύμα εξαρτημάτων
(υδραυλικά εξαρτήματα, βίδες)
Αντισεισμική στήριξη

Easy to modify
Flexibility
A simple rack by adding partitions, front and
back can be converted to a container for storing
bulky components (hydraulic fittings, screws)
Antiseismic support
Modern aesthetic

Υψηλή Αισθητική

Αξεσουάρ / Accessories
Μία μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ, όπως σκάφες,
συρταριέρες και πλαστικά κουτιά συνδυάζονται
εύκολα στο ίδιο σύστημα ραφιών, εξασφαλίζοντας
απεριόριστες λύσεις για κάθε αποθηκευτική ανάγκη.
A wide variety of accessories, such as dividers,
drawers and plastic boxes are easily combined in
the same racking system, ensuring endless storage
solutions for every need.
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ΗΙ280
ΡΑΦΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | LIGHT DUTY SHELVING

Το νέο σύστημα HI280 από τη DEXION, που ήρθε να
αντικαταστήσει τα κλασικά dexion, αποτελεί την πιο
λειτουργική και οικονομική λύση ραφιών ελαφρού
τύπου χωρίς βίδες.
Μία ευέλικτη κατασκευή, ιδανική για την αποθήκευση
μικρού και μεσαίου μεγέθους αντικειμένων.

The new system HI280 from DEXION, which came to
replace the classic slotted angle dexion, is the most
functional and economical light duty rack without
screws.
A flexible system which is ideal for storing small and
medium-sized objects.

Καλαίσθητα - Μοντέρνα - Ανθεκτικά
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ | MODULAR SHELVING
ΡΑΦΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | LIGHT DUTY SHELVING

Το σύστημα κινητών ραφιών ελαφρού τύπου
ελαχιστοποιεί τους διαδρόμους πρόσβασης,
εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα και εργονομία
που ισοδυναμεί με τον διπλασιασμό του διαθέσιμου
αποθηκευτικού χώρου. Τα ράφια τοποθετούνται πάνω
σε κινητές βάσεις και ανοίγει μόνo ο διάδρομος που
χρειάζεται να εξυπηρετηθεί.

Συμβατικά Ράφια | Conventional Shelving

Κινητές Αρχειοθήκες | Mobile Shelving
The mobile shelving system requires only one
service aisle to be opened at any one time
minimizing access corridors, ensuring functionality
and ergonomics equivalent to doubling the available
storage space. The shelving units are placed on
mobile bases and aisles can be creted as needed.

+90% αποθηκευτική χωρητικότητα | storage capacity*

+50% διαθέσιμος χώρος | available space*
* Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή
| The numbers are indicative and vary depending on the application
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ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ | MEZZANINES

1

4

2

Μέγιστη εκμετάλλευση αποθηκευτικής
χωρητικότητας καθ’ ύψος
Για την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου
αποθηκευτικού χώρου καθ’ ύψος, τα ράφια μπορούν
να συνδυαστούν σε διώροφες, τριώροφες ή και
τετραώροφες κατασκευές με πατάρι ή πλατφόρμα
πάνω από τα ράφια.

3

Maximum usage of storage capacity in
height
Multi tier installation with free standing shelving
mezzanines double the available storage space,
light shelves can be combined into two, three or
even four-tier installations with mezzanine or
platform over the shelves.
1.
2.
3.
4.
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Saracakis - Honda - Volvo
Orphee Beinoglou S.A.
Attiko Metro
Volkswagen-Τριώροφο πατάρι

ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΑΤΑΡΙΑ | HEAVY DUTY MEZZANINES
Αξιοποίηση χώρου
Τα πατάρια προσφέρουν τη μέγιστη χρήση του χώρου με την
προσθήκη ορόφων.
Οι σχεδιαστικές επιλογές είναι σχεδόν απεριόριστες. Σε συνδυασμό
με τα ευέλικτα συστήματα ραφιών, σας προσφέρουμε ιδανικές και
αξιόπιστες λύσεις για τις ανάγκες σας.
Μπορούν να επεκταθούν σε οποιοδήποτε μήκος ή να αναπτυχθούν
σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς επίσης να ανταποκριθούν σε
ειδικά φορτία και άλλες απαιτήσεις του χώρου.
Η ασφάλεια είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες και
διασφαλίζεται από τους αυστηρούς κανονισμούς που ακολουθούνται
κατά την μελέτη και εγκατάσταση των παταριών.

Utilization of space
The mezzanines offer maximum space utilization by adding
floor-levels.
The design options are virtually unlimited. Combined with flexible
shelving systems offer optimum and reliable solutions for your
needs.
Mezzanines can be extended both longitudinally and front to back.
Safety is of paramount importance and is guaranteed by the strict
regulations followed during the designing and installation of the
mezzanine.
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LONG SPAN
ΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | MEDIUM SPAM & DUTY SHELVING

Η ιδανική λύση για
ογκώδη και μεσαίου
βάρους αντικείμενα.
The ideal solution
for medium weight
and bulky objects.

Εφαρμογές | Applications:
κιβώτια | boxes
ρολά | rolls
σωλήνες | tubes
υφάσματα | fabrics
μπομπίνες καλωδίων | cable reels
ασύμμετρα αντικείμενα | asymmetric objects

Συμβατικό Ράφι | Conventional Shelf
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Long Span

Το συμβατικό ράφι δεν
αξιοποιεί 100% τον διαθέσιμο
αποθηκευτικό χώρο.

Το σύστημα Long Span
μειώνει στο ελάχιστο
τους “νεκρούς” χώρους.

Μεγάλα και ασύμμετρα
αντικείμενα αποθηκεύονται
εύκολα και με ασφάλεια.

The conventional shelves do
not use 100% of the available
storage space.

Long Span System
minimizes the “wasted”
space.

Large and asymmetrical
objects stored easily and
safely.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (mm) | Specifications
‘Yψος κάθετων πλαισίων

| Upright frame height

1000-1950-2450-2950 mm

Βάθος κάθετων πλαισίων

| Upright frame depth

600-800-1000 mm

Μήκος οριζόντιων δοκίδων

| Horizontal beam lengths

925-1225-1530-1835-2140-2440 mm
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SPEEDLOCK P90
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΡΑΦΙΩΝ ΠΑΛΕΤΑΣ | VARIABLE PALLET RACKING
Ράφια Παλέτας - εφεύρεση της DEXION.
Πάνω από 60 χρόνια, η Dexion έχει θέσει τις
προδιαγραφές στην ευελιξία και την ασφάλεια στην
αποθήκευση, έχοντας πάντα σαν άξονα τις ανάγκες
του πελάτη. Τα συστήματα αποθήκευσης παλετών
εξελίσσονται ποιοτικά και σχεδιαστικά σε μια συνεχή
επικοινωνία με τους πελάτες. Η κάθε απαίτηση
αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, με στόχο να δοθεί μια λύση
απόλυτα προσαρμοσμένη στην ανάγκη του πελάτη.
Χάρη στην τεράστια ποικιλία αξεσουάρ και
εφαρμογών, το σύστημα P90 προσαρμόζεται
σε όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις.
Πλάτη με πλέγμα
P90 mesh backing

Φέρουσα δοκός
Transverse beam
Εγκάρσιος οδηγός
Depth support
Διάτρητο ράφι /σχάρα
Perforated shelf insert
Εγκάρσιος βραχίονας
Support bracket
Κολόνα
Upright

Πέτσωμα ραφιού
Beam-mounted shelf

Στήριγμα βαρελιού
Barrel support
Εγκάρσια δοκίδα
Pallet support bar
Πέλμα κολόνας
Base plate

Προφυλακτήρας κολόνας
Impact guard

Διαγώνιο πλαισίου
Diagonal
Οριζόντια Δοκίδα
Beam

Προφυλακτήρας πλαισίου
Protective front skirting
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The variable pallet rack - invented by Dexion.
Over 60 years ago, Dexion set new standards in flexibility and
customer orientation with the idea of using slotted steel profiles
for warehousing technology. Ever since, we have been continually
and systematically enhancing our products - qualitatively,
conceptually and in an ongoing dialogue with our customers. We
want to efficiently create space for you - through tailor-made and
variable warehousing solutions that precisely meet your needs.
Thanks to a broad range of possible applications and accessories
the speedlock P90 can be easily adapted to your specific
requirements.

Ράφια Παλέτας Β2Β
Το πιο δημοφιλές σύστημα αποθήκευσης
παλετών στο όποιο δεν υπάρχουν
περιορισμοί ούτε στην πρόσβαση αλλά
ούτε και στα μέσα αποθήκευσης.
Σελίδα 18

Ράφια στενών διαδρόμων
μεγάλου ύψους
Η ιδανική λύση όταν ο χώρος είναι περιορισμένος
και η ποσότητα των παλετών είναι μεγάλη.
Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση για συλλογή
παραγγελίας απευθείας από την παλέτα.
Σελίδα 19

Standard pallet racking
Still the most common form of pallet
storage: no restrictive ordering system,
unrestricted access to all pallets and
suitable for all types of storage media.
Page 18

Narrow-aisle
high-bay racking
The space-saving option if floor space
is limited: maximum storage capacity,
fast accessibility and quick order-picking
straight from the pallet.

Ράφια Drive-in
Ιδανικό για αποθήκευση μεγάλου αριθμού
παλετών του ίδιου κωδικού. Η εκμετάλλευση
του χώρου επιτυγχάνεται μέχρι και 90%
περισσότερο σε σχέση με τα ράφια παλέτας
τύπου B2B.
Σελίδα 21

Drive-in racking
Ideal for storing large quantities of the same
type of goods: your existing space can be
used up to 90% more effectively than with
conventional pallet storage systems.
Page 21

Page 19

4°

4°

Ράφια παλέτας Push-back

Κινητά ράφια παλετών

Live storage - FIFO

Ιδανικό για αποθήκευση πολλών
διαφορετικών κωδικών με μεγάλη
ποσότητα παλετών. Επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη ταχύτητα διακίνησης
και αύξηση της αποθηκευτικής
χωρητικότητας κατά 75%.

Η δυναμική λύση με την οποία επιτυγχάνεται
η διπλάσια αποθηκευτική χωρητικότητα σε
σχέση με τα άπλα ράφια παλέτας Β2Β. Ιδανικό
για όλους τους τύπους εμπορευμάτων αλλά και
ειδικότερα όταν χρειάζεται πρόσβαση σε όλες
τις παλέτες.

Μεγάλη ταχύτητα διακίνησης, εύκολη
πρόσβαση στα προϊόντα. Εξασφαλισμένη
εφαρμογή FIFO. Λόγω του ότι χρειάζονται
2 διάδρομοι εξυπηρέτησης, η εκμετάλλευση
του χώρου είναι κατά 60% μεγαλύτερη σε
σχέση με τα άπλα ράφια παλέτας Β2Β.

Σελίδες 22-23

Σελίδα 24

Σελίδα 26

Push-back racking

MOVO mobile racking

Live storage - FIFO

Especially suitable for storing goods
in large quantities: fewer operations,
shorter distances and an increase in
storage capacity of up to 75%.

The dynamic solution that gives you twice
the storage capacity of conventional pallet
racking; suitable for every kind of stored
goods thanks to a wide range of accessories.

Pages 22-23

Page 24

High rate of turnover and fast access to
goods: since no more than two lanes are
needed, this option requires up to 60%
less space than a conventional pallet
stacking warehouse.
Page 26
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BACK TO BACK
ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ | CONVENTIONAL PALLET RACKING

VNA - ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ
Το σύστημα αποθήκευσης παλετών Back to Back
είναι ιδανικό για την αποθήκευση παλετοποιημένων
προϊόντων διαφορετικών ειδών.
Ευέλικτο και ευπροσάρμοστο, προσφέρει άμεση
πρόσβαση, εύκολο έλεγχο των αποθεμάτων και
γρήγορη διακίνηση των προϊόντων, με κοινού τύπου
ανυψωτικά μηχανήματα.
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The conventional pallet racking system Back to Back
is ideal for storing different palletized goods.
It’s flexible and versatile, offering direct access, easy
control of stock and fast delivery of products with
common type forklift trucks.

Το ράφι παλέτας μπορεί να
προσαρμοστεί σε ιδιαίτερες
απαιτήσεις και μπορεί να είναι
διαθέσιμο σε ύψη από 1,5 μ. έως
30 μ. Το πλάτος και το βάθος του
συστήματος εξαρτώνται από τη
μορφή των παλετών. Η ικανότητα
φορτίου μπορεί να φτάσει έως 30
τόνους ανά φάτνωμα.

The pallet racking system is
adaptable to your particular
requirements and can be
supplied in heights from 1.5
to over 30 m. The width and
depth of the system depend on
the format of the pallets. Bay
load capacities up to 30 tons.

BACK TO BACK
Ειδικές Εφαρμογές | Special Applications
Τα ράφια παλέτας συνοδεύονται από βοηθητικά
εξαρτήματα για την αποθήκευση μικρότερων παλετών,
βαρελιών, μπομπινών καλωδίων, μεταλλικών
επιφανειών για Picking κ.α.
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The pallet racking system offers a wide range of
accessories for storing smaller pallets, drums,
cable reels, metal infill shelves ideal for picking
etc.

DRIVE IN
ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ | PALLET RACKING
Τα ράφια Drive-in είναι μια μορφή στοίβαξης παλετών
η οποία βασίζεται στην αρχή «first in, last out».
Χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση μεγάλων
ποσοτήτων εμπορευμάτων του ίδιου είδους.
Ο ίδιος κωδικός παλέτας αποθηκεύεται σε βάθος και
σε ύψος.
Η χρήση των ραφιών Drive-in επιτρέπει τη μέγιστη
αποθήκευση σε πυκνότητα. Σε σχέση με τα συμβατικά
ράφια, το σύστημα αυτό εξοικονομεί χώρο έως και
90%, καθώς απαιτείται ένας και μοναδικός διάδρομος
εξυπηρέτησης.

Το σύστημα Drive-in αποτελείται από τούνελ (διαδρόμους)
φόρτωσης παλετών με οδηγούς στήριξης.
The Drive-in system consists of tunnel-hallways loading
pallets in driving support.

Drive-in racking is a form of block stacking
conforming to the principle “first in, last out”.
It is mainly used for storing large quantities of
goods of the same kind.
The same code pallet is stored in depth and height.
The use of Drive-in racking enables maximum
storage densities to be achieved and compared
with conventional pallet racking, the available
space can be utilized up to 90% more effectively.
The number of working aisles is reduced to a
minimum and the space is ideally used.

Το περονοφόρο όχημα
εισέρχεται στους διαδρόμους
και αποθέτει τις παλέτες επί
των φέρουσων δοκών.
The forklift truck enters the
corridors and deposits pallets
on the bearing beams.
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PUSH BACK (LIFO)
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ | DYNAMIC STORAGE SYSTEMS
Ιδανικό σύστημα για την αποθήκευση ομοειδών προϊόντων.
Το σύστημα βασίζεται στην αρχή LIFO (Last-in-First-Out). Οι παλέτες
αποθηκεύονται επάνω σε ραουλόδρομο με κλίση και το ανυψωτικό
μηχάνημα κινείται σε ένα μοναδικό διάδρομο εργασίας, χωρίς
να χρειάζεται να εισέλθει στο τούνελ αποθήκευσης, γεγονός που
εξασφαλίζει γρήγορο ρυθμό απόδοσης χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου
ανυψωτικού μηχανήματος.
Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, το ανυψωτικό μηχάνημα σπρώχνει την
παλέτα μέσα στο ράφι. Κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης, όπου συντελείται
μετακίνηση της πιο κοντινής στον διάδρομο παλέτας, οι παλέτες
στο πίσω τμήμα μετακινούνται λόγω βαρύτητας προς τα εμπρός. Η
ταχύτητα κίνησης των παλετών ελέγχεται από ειδικούς μηχανισμούς
επιβράδυνσης, χωρίς οι παλέτες να δέχονται πίεση από τις υπόλοιπες.

Ideal storage system for similar products.
The system is based on the principle LIFO (Last-in-First-Out). The
pallets are stored on a roller conveyor with an inclination and the
fork lift moves in a single working aisle, without having to enter the
storage tunnel. This ensures quick “in-out” movement without the
need for specialized lifting machinery.
During loading, the forklift truck pushes the pallet against the
inclination of the roller track into a channel. During unloading, where
the movement occurs closest to the corridor, the pallets on the rear
move by gravity towards the front. The speed of pallets’ is controlled
by break roller deceleration mechanisms which minimizes pallets
pressure.

Πλεονεκτήματα:

Υψηλός βαθμός εκμετάλλευσης της αποθηκευτικής χωρητικότητας,
καθώς υπάρχει ένας και μοναδικός διάδρομος εργασίας
Οι παλέτες φορτώνονται και εκφορτώνονται στο μπροστινό μέρος του συστήματος
Διαφορετικοί κωδικοί μπορούν να αποθηκευτούν καθ’ ύψος του συστήματος

Advantages:

High degree of exploitation of storage capacity,
as there is only one working runway
Pallets are loaded and unloaded at the front of the system
Different codes can be stored in height of the system
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ORBITER
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ | DYNAMIC STORAGE SYSTEMS
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΑΓΟΝΙ | PALLET SATELLITE
Σύστημα εναπόθεσης και αποκομιδής παλετών με τη
χρήση ρομποτικού βαγονέτου.
Αυτοματοποιεί την αποθήκευση παλετών σε κανάλια
τύπου Drive-in, επιτρέποντας τη μέγιστη εκμετάλλευση
του αποθηκευτικού όγκου.

The Orbiter is a pallet satellite which moves the pallet
in and out of the tunnel.
It automatizes the storing in the Drive-in channels
allowing the maximum use of warehouse volume.

HENKEL HELLAS INSTALLATION

Το Orbiter έχει καλή εφαρμογή σε τούνελ αποθήκευσης
μεγάλου βάθους. Μπορεί να λειτουργήσει με FILO
(First-In Last-Out) και με FIFO (First-In First-Out)
σύστημα. Κατάλληλο και για καταψύξεις.

The goods are stored with the orbiter in big depth
tunnels. The Orbiter can be operated in either FILO
(First-In Last-Out) or FIFO (First-In First-Out) modes.
Suitable also for cold stores.
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ΚΙΝΗΤΑ ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ | MOBILE PALLET RACKING
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ | DYNAMIC STORAGE SYSTEMS
Ιδανικό σύστημα για περιπτώσεις όπου το κόστος ανά
τετραγωνικό μέτρο αποθηκευτικού χώρου ή το κόστος
λειτουργίας της αποθήκευσης είναι υψηλό (ψυγεία/
καταψύξεις, ενοικιαζόμενες αποθήκες, κτλ.)

System ideal for situations where the cost per square
meter storage space or the operating cost of storage
is high (cold stores, rental deposits, etc.)

Τα ράφια τοποθετούνται πάνω σε ηλεκτροκίνητες βάσεις, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό διαδρόμων.
The shelves are mounted on motorized bases, minimizing the number of aisles.

Μέγιστη αποθηκευτική πυκνότητα διατηρώντας πρόσβαση σε κάθε διάδρομο.
Maximum storage density while maintaining access to each corridor.
Η αποθηκευτική χωρητικότητα διπλασιάζεται και μειώνεται το ενδεχόμενο κόστος νέων κτιρίων, καθώς
το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται πολύ πιο αποτελεσματικά τον διαθέσιμο χώρο.
The storage capacity doubles and reduces the potential cost of new buildings, as this system uses
much more efficiently the available space.

Συμβατικά Ράφια
Conventional Racks

Κινητά Ράφια | Mobile Racks

+95%

+50%

αποθηκευτική χωρητικότητα*
storage capacity

διαθέσιμος χώρος*
available space

* Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή
* The numbers are indicative and vary depending on the application
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Χρησιμοποιώντας συμβατικά ράφια τοποθετημένα
σε κινητές βάσεις, η χωρητικότητα αποθήκευσης
μπορεί να διπλασιαστεί καθώς χρησιμοποιείται ένας
διάδρομος για κάθε 8 με 10 σειρές διπλών ραφιών.
Η εντολή κίνησης δίνεται με τηλεχειριστήριο. Το
σύστημα κινητών ραφιών πληροί τις πιο αυστηρές
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Using selective racks mounted on mobile
bases, storage capacity can be doubled as only
one aisle is used for blocks of 8 to 10 racks.
Racks are moved using Radio Frequency
technology and are fitted with a range of safety
features, meeting European Standards.
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LIVE STORAGE (FIFO)
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ | DYNAMIC STORAGE SYSTEMS

Ιδανικό σύστημα αποθήκευσης για τη διευκόλυνση του ελέγχου
εμπορευμάτων με ημερομηνία λήξης.
Το σύστημα βασίζεται στην αρχή FIFO (First-in-First-out), όπου
οι παλέτες φορτώνονται από τη μία πλευρά του συστήματος και
εκφορτώνονται από την αντίθετη, ενώ συγχρόνως κινούνται,
σύμφωνα με την αρχή της βαρύτητας, πάνω σε ραουλόδρομους.

An ideal storage system to facilitate the control of goods with an
expiration date.
The system is based on the FIFO (First-in-First-out), wherein
the pallets are loaded on one side of the system and discharged
from the opposite, while moving, in accordance with the principle
of gravity, on roller conveyors.

Πλεονεκτήματα:

Υψηλός βαθμός εκμετάλλευσης της αποθηκευτικής χωρητικότητας
Ξεχωριστοί διάδρομοι για φόρτωση-εκφόρτωση
Η ανακύκλωση των αποθεμάτων είναι πιο λειτουργική και αποδοτική σε
ταχυκίνητους κωδικούς προϊόντων
Δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών κωδικών ανά κανάλι φόρτωσης

Advantages:

High degree of exploitation of storage capacity
Separate aisles for loading and unloading
Recycling of stock is more functional and efficient in fast product codes
Different codes can be stored in each storage channel
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CARTON LIVE STORAGE
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ | DYNAMIC STORAGE SYSTEMS FOR CARTON AND BOXES
Ράφια για γρήγορη συλλογή από ελαφρά κεκλιμένες
πλατφόρμες με ράουλα, οι οποίες εγγυώνται
τη βέλτιστη είσοδο και έξοδο των εμπορευμάτων.

Racking for live picking is made up of slightly
inclined platforms of wheels and roller, which
guarantee an optimal entry and exit of goods.

Τα εμπορεύματα τροφοδοτούνται και ολισθαίνουν
με τη δύναμη της βαρύτητας προς το διάδρομο εξόδου.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται πάνω σε κανάλια με
ράουλα, τα οποία εξασφαλίζουν το βέλτιστο γύρισμα
του αποθέματος, την αποφυγή παρεμβολών στην
αναπλήρωση των αποθεμάτων και την αύξηση της
ταχύτητας προετοιμασίας των παραγγελιών.

The goods are fed in and slide down by the force of
gravity to the other end which leads to the exit aisle.
The goods slide on roller lanes, which guarantee
perfect product turnover, prevent interference in
the replenishment of stock and increase the speed
of order preparation.
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CANTILEVER

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
LONG LENGTH GOODS STORAGE

Tο σύστημα Cantilever εξασφαλίζει ευέλικτες και εύρωστες
λύσεις στην αποθήκευση βαρέων βιομηχανικών προϊόντων με
μεγάλο μήκος.
The Cantilever system ensures flexible and robust storage
solutions for heavy industrial products with big length.

Ιδανικό σύστημα αποθήκευσης για:
δέματα ξυλείας
προφίλ αλουμινίου
μεταλλικές ράβδους

φύλλα λαμαρίνας
φύλλα μελαμίνης-νοβοπάν
σωλήνες

Ideal storage system:
timber-packages
aluminum profile
metallic rods

melamine sheet-chipboard
metal sheet
tubes

Exalco - Κινητά Cantilever

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Specifications
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Ύψος κολόνας (mm)		

|

Column height (mm)		

1000-1950-2450-2950-8000

Μήκος μπράτσου (mm)

|

Arm length (mm) 		

600-800-1000-1200-1500-1800-2000

Δυνατότητα φορτίου		
ανά μπράτσο (kg)			

||

Load capacity			
per arm (kg)

200-4000

RASTRELLIERA
RASTELLIERA

ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
VERTICAL STORAGE FOR LONG LENGTH GOODS

Ράφια κάθετης αποθήκευσης αντικειμένων με μεγάλο μήκος
για άμεση πρόσβαση χωρίς ανυψωτικό μηχάνημα.
Storage system of long objects without the use of forklift.

PEBROLEVER

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
LONG LENGTH GOODS STORAGE

Το σύστημα Pebrolever είναι ιδανικό για την αποθήκευση
ελαφριών εμπορευμάτων με μεγάλο μήκος, τα οποία
φορτώνονται με τα χέρια, όπως πάγκοι, πορτάκια, προφίλ
αλουμινίου.
Pebrolever is ideal for storing light weight goods with
big length, loaded by hand, such as kitchen top benches,
doors, aluminium profiles etc.

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Specifications
Ύψος κολόνας (mm)			

|

Column height (mm)		

2000-2500-3000

Απόσταση κολόνων (mm)		

|

Columns distance (mm)

1000-2000

Μήκος μπράτσου (mm)		

|

Arm length (mm)		

500-600-700-800

Δυνατότητα φορτίου ανά μπράτσο
|
Load capacity per arm
									
									
									

500mm-300kg
600mm-280kg
700mm-230kg
800mm-200kg
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ALUMIL Kilkis

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | FORKLIFTS
Τεσσάρων κατευθύνσεων

Four-way

Ιδανικό μηχάνημα για τη διακίνηση εμπορευμάτων μεγάλου μήκους
που αποθηκεύονται σε σύστημα Cantilever. Όλοι οι τροχοί στρίβουν
προς 4 κατευθύνσεις.
4-directional reach truck ideal for handling long goods that need
to be stored on Cantilever racks.

Η PEBRO - Πετρόγιαννης Ο.Ε. είναι ο
αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ιταλικού
οίκου FIORA στην Ελλάδα.
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ STANDS | DISPLAY STANDS

Η PEBRO κατασκευάζει μεταλλικά διαφημιστικά stands για την αγορά
ταχυκίνητων προϊόντων για λογαριασμό των μεγαλύτερων πολυεθνικών
εταιριών.
Μελετάμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένα
διαφημιστικά stands τα οποία έχουν σαν σκοπό να αυξήσουν τις
πωλήσεις, σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος.

PEBRO produces highly customized display stands for FMCG
goods, on behalf of the most famous international companies.
We study, design, prototype and construct cost effective
display stands that aim to increase the sales of almost any
product.
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ΠΑΓΚΟΙ/ΦΟΡΙΑΜΟΙ/ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ | COUNTERS/CABINETS/DRAWERS

HDW Ναυπηγεία Σκαραμαγκάς | HDW Skaramagas Shipyards
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ | PLASTIC CONTAINERS

Ένα ευρύ φάσμα πλαστικών κιβωτίων αποθήκευσης, συλλογής
παραγγελιών και δοχεία μεταφοράς περιλαμβάνει περισσότερα
από 2000 διαφορετικά μοντέλα, τύπους και μεγέθη.
An extensive range of storage, order picking and transport
containers includes more that 2000 different types, models
and sizes.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ | PLASTIC BINS & CONTAINERS

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ | PLASTIC PALLETS
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ | SUB-CONTRACTING WORK
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ | ON SHEET METAL FABRICATION

H PEBRO, με τεράστια εμπειρία στην κατεργασία της
λαμαρίνας και έχοντας επενδύσει σε μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας στην παραγωγή εξαρτημάτων λαμαρίνας,
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις: Σχεδιασμού - Κοπής Διαμόρφωσης - Συγκόλλησης - Ηλεκτροστατικής βαφής &
Συσκευασίας σε εξαρτήματα από λαμαρίνα.

With vast experience on sheet metal fabrication and having
invested in the latest technology to produce sheet metal
parts, PEBRO offers complete solutions in Designing Cutting - Forming - Welding - Electrostatic Painting and
Packing for sheet metal parts.
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ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ | SECOND-HAND RACKS
ΡΑΦΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ | ALL KIND OF RACKING
H PEBRO δραστηριοποιείται επίσης στο εμπόριο
μεταχειρισμένων ραφιών.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν ράφια αρίστης ποιότητας
και κατάστασης από γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους
με προδιαγραφές, η PEBRO τα αγοράζει και τα διαθέτει
ξανά στην αγορά με εγγύηση, σε τιμές που πολλές φορές
βρίσκονται στο ήμισυ της αρχικής τιμής.

PEBRO also engages in the trade of second-hand
Racking.
In case where there are shelves and racks of excellent
quality and condition from well-known manufacturing
companies with specifications, PEBRO buys and
distributes them back on the market at price level
often half the original price.

Το εμπόριο μεταχειρισμένων ραφιών περιλαμβάνει:

The activity of 2nd hand racks includes:
Dismantling of racks
Transfer to PEBRO’s premises
Sorting of the racks - Possible fixing and repair
Evaluation of capacities and adaptation to
customer needs
Transfer to the customer’s premises
Installation at the customer’s warehouse
Installation certificate and warranty for load
capacities

Λύσιμο των ραφιών
Μεταφορά στο εργοστάσιο της PEBRO
Διαλογή ραφιών - Πιθανή επιδιόρθωση
Αξιολόγηση αντοχών και προσαρμογή στις
ανάγκες του πελάτη
Μεταφορά στον πελάτη
Εγκατάσταση στον πελάτη
Πιστοποιητικό καλής εγκατάστασης και αντοχής
φορτίων

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τακτικές επιθεωρήσεις από εκπαιδευμένους επαγγελματίες τεχνικούς, διασφαλίζουν ότι η
αποθήκης σας λειτουργεί ομαλά και θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Οι επιθεωρητές μας διενεργούν ελέγχους με τη μεγαλύτερη επιμέλεια για τον εντοπισμό
φθοράς και βλαβών.
Οι επιθεωρήσεις δίνουν μια έγκαιρη προειδοποίηση στην πρόληψη
τυχόν κινδύνων ατυχήματος και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της
αποθήκης σας, με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
Αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την αντικατάσταση χτυπημένων
ραφιών, χρησιμοποιώντας πάντα πιστοποιημένα υλικά.
Το πιο σημαντικό με το συμβόλαιο συντήρησης είναι ότι μπορείτε να
είστε «καλυμμένοι» ανάλογα με τις απαιτήσεις της ασφαλιστικής σας
εταιρίας ή με την πολιτική ασφάλειας της δικής σας εταιρίας.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ - REFERENCE LIST
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
AIRTECHNIC
ASTRON ΧΗΜΙΚΑ
EURODRIP
EXTRA SUPER MARKETS
HDW ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
HENKEL EΛΛΑΣ
INTERKLIMA
LARIPLAST
MOTOROIL
MULTIRAMA
OLYMPIC AIR
PHILIP MORRIS PAPASTRATOS
SATO
SEPTONA
TECNOPNEUMATIC
TMS TANKERS
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗΣ
ΕΛΒΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΗΡΩΝ - ΤΕΡΝΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ
ΛΟΥΚΑΣ PIRELLI
ΣΕΥΔΑΠ
ΣΙΔΜΑ
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΕ
ΧΑΛΚΟΡ
DON-POL
AMVIS
HOYA
DOMUS
SECURITY LOCK
VIOMETALE
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ
MAPEI
MARMOLINE - NORDIA SA

ΠΕΤΡΟΚΟΛ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
LAMDA - FIAT - LANCIA
PORSCHE SPORTSCAR
SARACAKIS - HONDA - VOLVO
ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ
VW Kosmocar
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMIL
ETEM
EXALCO
HYDRO ALUMINIUM
METALUMIN
ΒΑΛΚΑΝ ΑΕΒΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
GEROLYMATOS
LAVIPHARM
VETERIN
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
APIVITA
ESTEE LAUDER ΕΛΛΑΣ
JOHNSON & JOHNSON
L’OREAL
PAPAELLINAS CYPRUS
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΕΒΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ
3Ε COCA COLA
ALGIDA OLYMPIAS
ALTERA
BIKH AΛΛΑΝΤΙΚΑ
EUROFRIGO
ION
KENFOOD
NESTLE
PEPSICO HBH
TASTY
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ

PEBRO - Πετρόγιαννης Ο.Ε.
Οδός Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα,
19300 Ασπρόπυργος, Αττική

ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ ΚΡΕΑΤΑ
ΝΙΚΑΣ Π.Γ. ΑΒΕΕ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΨΑΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ ΚΡΕΑΤΑ
PETS N PEOPLE EUKANUBA
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ALOUETTE
LAPIN
SPRIDER
TOMMY HILFIGER
ΒΑΡΔΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ
CMS
ΔΑΡΜΑΚ
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
COSTA NAVARINO - TEMES
IAΣΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΗΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
LOGISTIC CENTERS
CANCO FORWARDERS
DHL LOGISTICS
FOODLINK
KUEHNE + NAGEL
TRANSORIENT
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΕ
ΕΛΤΑ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕ
ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΟΣ ΑΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

PEBRO - Petroyannis Bros
Ag. Sofias str, Thesi Miliadista,
19300 Aspropirgos, Attiki Greece

Tel.: +30 210 5595360 +30 210 5595963, Fax: +30 210 5595958, e-mail: info@pebro . g r
www.pebro.gr

