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UBeTrack™ mobiel opslagsysteem
UBeTrack™ is een plaatsbesparend opslagsysteem 
doordat de rekken verschuifbaar zijn.

De structuur is zeer licht zodat de mobiele rekken 
vlot verplaatsbaar zijn. Het resultaat is een uniek 
opslagsysteem vervaardigd uit geanodiseerd 
aluminium en hoogwaardige antistatische 
kunststofmaterialen, waardoor het zowel in steriele 
opslag als niet-steriele ruimtes ingezet kan worden.

Doordat het geleidingssysteem zich bovenaan 
bevindt is een goede hygiëne gegarandeerd en kan 
er probleemloos met transportwagens gepasseerd 
worden.

Het modulaire, plaatsbesparende UBeTrack™ opslagsysteem is een hygiënische oplossing voor kleinere 
ruimtes waarmee u 75% bespaart op gangruimte en 33% op de totale footprint.

❱ ❱ Eenvoudige montage

De montage is gebaseerd op het UBeFlex® concept en gaat dus zeer snel. Omdat het 
geleidingssysteem zich bovenaan bevindt is er geen vloerfixatie.

De pakketten met de bouwelementen zijn gemakkelijk te hanteren en passen in een 
standaard lift.

❱ ❱ Modulaire opstelling

ISO D-type en DIN D-type kolommen kunnen onderling gecombineerd worden, alsook 
D-type schappen tot 1200 mm. Binnen een blok dienen wel dezelfde rekken combina-
ties opgesteld te worden. 
De maximale diepte-opstelling om ergonomisch te werken is ca. 2300 mm. Dit komt 
overeen met bv. 5 ISO D-type kolommen of 6 DIN D-type kolommen of andere 
combinaties (ook met schappen) tot maximaal deze diepte.

❱ ❱ Hygiënisch

Het geleidingssysteem dat zich bovenaan bevindt wordt overkapt door een bescherm-
kap, zodat stof niet in de geleiding kan vallen en het geheel gemakkelijk gereinigd en 
ontsmet kan worden.

Doordat er geen vloerrails aanwezig zijn, blijft de vloer vrij voor reiniging en kan er pro-
bleemloos met transportwagens gepasseerd worden.
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❱ ❱ Wielen

De wielen van de mobiele rekken hebben een heel lichte rolweerstand.

❱ ❱ Design

Het design sluit qua uitzicht naadloos aan op het bestaande UBeFlex® gamma, zodat 
beide samen in een ruimte mooi gecombineerd kunnen worden.

De complete UBeTrack™ opstelling vormt een esthetisch geheel, ook bij meerdere 
aanbouwen, mede dankzij het geleidingssysteem met overkapping.

❱ ❱ Optimaal labelen

Er is een nieuw eigen ontwerp voor “klik” etikethouders voor de schappen. Deze 
klikken eenvoudig op om het even welke locatie op de voorzijde van het schap en 
kunnen voorzien worden van een insert. Doordat deze etikethouders niet boven de 
rand van het schap uitsteken, kan u zonder hapering grotere pakketten of containers 
van de schappen afnemen. Voor de kolommen zijn er specifieke etikethouders die ook 
eenvoudig op de profielen geklikt kunnen worden. Alle varianten vindt u verder terug.

❱ ❱ Identificatie

Optioneel kan u de UBeTrack™ voorzien van gekleurde PVC strips (verpakt per 10 stuks) 
ter vervanging van de standaard grijze profielen om uw opslag te personaliseren per 
afdeling, of om bv. een kleurcodering te gebruiken voor locatietoewijzing per discipline 
in de opslag binnen uw CSA.

❱ ❱ Uiterst sterk

In kolomopstelling heeft UBeTrack™ een draagkracht van 25 kg per paar geleiders en in 
schapopstelling max. 15 kg per schap element. Voor details, zie technische fiche.
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❱ ❱ Werking en aanbouw opstellingen

De UBeTrack™ bestaat telkens uit minstens 1 volledige opstelling waaraan extra aanbouw opstellingen kunnen
gekoppeld worden.

Stationair Verplaatsbare opstellingen (2 of 3) Stationair

Opstelling Aanbouw opstelling Aanbouw opstelling

Eén UBeTrack™ opstelling kan bestaan uit 2 of 3 mobiele rekken. De totale breedte kan variëren, zie onderstaande 
illustratie. Dit kan in stappen van 25 mm tot maximum 250 mm waarbij de gangbreedte mee varieert.

Stationair Verplaatsbare opstellingen (2 of 3) Stationair
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❱ ❱ UBeTrack™ mobiel opslagsysteem

❱ ❱ UBeFlex®/UBeTrack™ staander voor stationaire opstelling

Artikelnummer Beschrijving

16010 00091 ISO en DIN D-type

❱ ❱ UBeTrack™ staander voor mobiele opstelling

Artikelnummer Beschrijving

16011 00012 ISO en DIN D-type

❱ ❱ UBeTrack™ montagekit

Artikelnummer Beschrijving

16011 00015 1 kit per stationair rek

❱ ❱ UBeTrack™ geleidingsprofiel (2 te bestellen per opstelling)

Artikelnummer Beschrijving

16011 00013 1500 mm - voor 2 mobiele rekken

16011 00014 1850 mm - voor 3 mobiele rekken

❱ ❱ UBeTrack™ rolgeleidingsset

Artikelnummer Beschrijving

16011 00018 1 set per mobiel rek

Een UBeTrack™ opstelling bestaat uit specifieke UBeTrack™ componenten aangevuld met
UBeFlex® onderdelen.
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❱ ❱ UBeTrack™ mobiel opslagsysteem

❱ ❱ UBeFlex® dak- of bodemplaat voor kolommen met geleiders*

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

16010 00030 ISO D-type 400 x 600 mm

16010 00065 DIN D-type 300 x 600 mm

* Verplicht 1 dak- of bodemplaat per kolom in mobiele rekken.

❱ ❱ UBeFlex® verbindingssets

Artikelnummer Beschrijving Breedte

16010 00040 ISO D-type 400 mm

16010 00042 DIN D-type 300 mm

❱ ❱ UBeFlex® DIN D-type "Klik"-geleiders (1 paar - links en rechts)

Artikelnummer Beschrijving Type geleider Lengte

16010 00068 DIN D-type L geleider 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® ISO D-type “Klik”-geleiders (1 paar - links en rechts)

Artikelnummer Beschrijving Type geleider Lengte

16010 00011 ISO D-type U+L geleider 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® afdekdopje voor afdekken ongebruikte posities

Artikelnummer Beschrijving

99010 00020 100 stuks/zakje
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❱ ❱ UBeTrack™ mobiel opslagsysteem

* Katheterhouder enkel te gebruiken in stationaire rekken.

❱ ❱ Verstelbare katheterhouder op melamine plaat*

Artikelnummer Type Beschrijving Buitenafmetingen

2750 1867583 ISO D-type 1 telescopische geleider
en 20 haken 600 x 400 mm

2750 1867581 ISO W-type 2 telescopische geleiders
en 28 haken 400 x 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® D-type schappen - exclusief profielen

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

16010 00008 D-type vol schap in kunststof 300 mm B x 600 mm D

16010 00071 D-type open schap in verchroomd staal 300 mm B x 600 mm D

❱ ❱ UBeFlex® D-type vakverdeler in verchroomd staal

Artikelnummer Buitenafmetingen

16010 00069 300 x 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® D-type set voor volle schappen in kunststof

Artikelnummer Breedte Diepte Beschrijving

16010 00043 300 mm (1 x 300 mm) 600 mm Inclusief schappen,
profielen, haakjes en 
afdekdoppen16010 00044 600 mm (2 x 300 mm) 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® set profielen voor open schappen

Artikelnummer Beschrijving

16010 00085 Set van 2 profielen voor schap 300 mm
Inclusief haakjes en afdekdoppen, kan 
tevens als afdichtingsprofiel gebruikt 
worden.

16010 00086 Set van 2 profielen voor schap 600 mm

16010 00087 Set van 2 profielen voor schap 900 mm

16010 00088 Set van 2 profielen voor schap 1200 mm
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❱ ❱ Etikethouder voor schappen - horizontaal

Artikelnummer Beschrijving Buitenafmetingen

16010 00015 Etikethouder -

15008 00021 Insert 60 x 40 mm

❱ ❱ UBeTrack™ mobiel opslagsysteem

❱ ❱ Gekleurde PVC strips voor staanders

Artikelnummer Kleur Beschrijving Lengte

16010 00076 Rood Verpakt per 10 2021 mm

16010 00077 Oranje Verpakt per 10 2021 mm

16010 00078 Blauw Verpakt per 10 2021 mm

16010 00079 Groen Verpakt per 10 2021 mm

* Katheterhouder enkel te gebruiken in stationaire rekken.

❱ ❱ Katheterhouders*

Artikelnummer Type Beschrijving

17002 00009 ISO D-type 3 uitschuifbare frames - 3 x 12 haken voor katheters

17002 00010 ISO W-type 5 uitschuifbare frames - 5 x 8 haken voor katheters

❱ ❱ Traploze etikethouder voor kleefetiketten voor staanders - vertikaal

Artikelnummer Beschrijving

16010 00121 Traploze etikethouder

❱ ❱ OptiScanBan® etikethouder voor UBeFlex®/UBeTrack™ schappen

Artikelnummer Beschrijving

16010 00123 OptiScanBan® etikethouder
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❱ ❱ Bumper voor UBeTrack™

Artikelnummer Beschrijving

16011 00019 Set van 4 kunststof bumpers incl. vijzen

❱ ❱ UBeTrack™ mobiel opslagsysteem

❱ ❱ Handgreep voor mobiele opstelling

Artikelnummer Beschrijving

18002 00005 Set handgrepen

16011 00017 UBeTrack™ montagekit voor handgrepen

Standaard artikel (niet-standaard artikelen hebben een langere levertermijn)


