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Wij maken ruimte voor uw plannenWie zijn wij

De Divisie Bosal Magazijninrichting is sinds juli 2013 een zelfstandige onderneming die internationaal opereert  
onder de naam Europe Racking. Met korte lijnen en ruime mogelijkheden kunnen wij snel op al uw  
opslagproblemen en wensen inspelen. Wij zorgen in alle opzichten voor uw optimale magazijninrichting.  
Europe Racking produceert met hetzelfde ervaren team medewerkers als voorheen dezelfde kwaliteits  
magazijnstellingen. Onze fabriek levert al meer dan 30 jaar aan toonaangevende bedrijven in heel Europa.

Wie was Bosal Magazijninrichting

Bosal is een toonaangevende fabrikant van onder andere uitlaatsystemen, trekhaken en katalysatoren voor de  
automobiel sector. Zowel voor fabrikanten als voor de eindafnemer (via grossiers). Oorspronkelijk ontwierp Bosal hun  
magazijninrichting voor deze grossiers, voor het efficiënt opslaan van hun uitlaatsystemen. Later is dit een volwaardige 
tak van Bosal geworden, die niet enkel meer binnen de automobiel sector actief was.

Europe Racking N.V. 

Europe Racking ontwerpt, produceert en monteert systemen voor magazijninrichting. De eigen productiefaciliteit  
is gevestigd in Culemborg, Nederland. Hier worden maatwerkoplossingen voor complexe opslagproblemen  
ontworpen en geproduceerd. Deze unieke concepten maken ons tot een toonaangevende fabrikant van  
magazijninrichting  die bijdraagt tot de winstgevendheid van de bedrijven die deze producten gebruiken. Kwaliteit en  
persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel.

Europe Racking staat met een gemotiveerd team medewerkers voor u klaar. Heeft u vragen of wenst u meer informatie, 
neem dan gerust contact met ons op.

“ Europe Racking ontwerpt, produceert en monteert  
systemen voor magazijninrichting “
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Wij maken ruimte voor uw plannenMultisystem

De legbordstellingen Multisystem van Europe Racking kenmerken zich door een grote flexibiliteit en zijn hierdoor dan 
ook uiterst geschikt als oplossing voor opslag van klein materiaal in vele branches. Het Multisystem onderscheidt zich 
door eenvoudige montage en het uitgebreide assortiment aan accessoires die ervoor zorgen dat wij altijd het juiste  
opslagsysteem kunnen aanbieden aan onze klanten. 

Maten en belasting van de frames 

Frame diepte: 300 / 400 / 500 / 600 mm
Maximale belasting van de frames: 3.620 kg
Standaard frame hoogte: 1.000 / 1.100 / 1.500 / 1.700 / 1.800 / 2.100 / 2.200 / 2.300 / 2.500 / 2.900 mm 
Afwijkende hoogtes zijn op aanvraag mogelijk. 

De frames van het Multisystem bestaan uit geperforeerde rechthoekige buizen (50x25 mm), die aan elkaar gekoppeld  
worden met traversen. Standaard worden onze legbordstellingen geleverd in blauw (RAL 5009), maar deze kunnen op 
verzoek van de klant geleverd worden in elke RAL-kleur.

Maten en belasting van de legborden 

Legbord diepte: 300 / 400 / 500 / 600 mm  
Standaard legbord lengte: 485 / 971 mm 
Belasting tot max. 200 kg per legbord.
Andere legbord lengtes zijn op aanvraag mogelijk.

De Multisystem legborden zijn gemaakt uit (koudgewalst) staal en worden verzinkt of grijs gelakt geleverd (RAL 7035). 
Onze legborden zijn ook verkrijgbaar in een geperforeerde versie, die toelaat om penverdeelschotten te plaatsen 
op de legborden. Deze legborden worden op clips gehangen die per 50 mm in hoogte kunnen versteld worden. 
Op verzoek van de klant kunnen de legborden in elke RAL-kleur geleverd worden.

Multisystem en etagebouw

Het Multisystem is ook zeer geschikt om meerdere etages boven elkaar te plaatsen. Hiervoor hebben we een uniek  
concept met vloerliggers die rechtstreeks aan de units bevestigd worden. Hierdoor is er geen behoefte aan extra  
dwarsverbindingen en kunnen de C-dur vloerplaten rechtstreeks op de stellingen bevestigd worden.  
De standaard vloerbelasting bedraagt 500 kg/m2.

Accessoires voor Multisystem

Door de grote keuze aan accessoires en de vele opbouwmogelijkheden is het Multisystem ook zeer multifunctioneel.
Zo kunnen de achter- en zijwanden dicht gemaakt worden en kunnen de units voorzien worden van deuren, lades,
kunststoffen bakken en verdeelschotten.

 
 

“ Grote flexibiliteit en eenvoudige montage “
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Legbordstelling
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Wij maken ruimte voor uw plannenMultisystem
Balie’s
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Wij maken ruimte voor uw plannenMultisystem
Kantoorinrichting & Werkbanken
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Wij maken ruimte voor uw plannenMultisystem
Winkelinrichting
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Accessoires
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Tube-50 System
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Wij maken ruimte voor uw plannen

De Tube-50 grootvakstellingen munten uit door hun eenvoud en doeltreffendheid. Ze zijn dan ook eenvoudig te  
monteren en voor elke denkbare toepassing geschikt. Aan de basis van de Tube-50 stellingen staan de gelaste frames en 
liggers. De frames bestaan uit geperforeerde rechthoekige buizen (50x25 mm) waar horizontale en diagonale verbindingen  
tussen gelast worden. Deze frames worden standaard blauw geëpoxeerd (RAL 5009), maar zijn op aanvraag in  
elke RAL-kleur verkrijgbaar.

Standaard afmetingen van de frames

Frame diepte: 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1.200 mm 
Maximale belasting van de frames: 4.000 kg (bij een vrije kniklengte van 500 mm)
Standaard frame hoogte: 1.000 / 1.700 / 2.200 / 2.300 / 2.500 / 2.900 mm 
Afwijkende hoogtes zijn op aanvraag mogelijk.

Tube-50 liggers

Deze liggers bestaan uit geprofileerde buis waaraan twee bevestigingsklauwen gelast worden die het mogelijk 
maken de liggers in de frames te haken. De liggers kunnen per 50 mm in de hoogte versteld worden en zijn door 
hun profilering direct geschikt voor het plaatsen van de spaanplaat legborden. Naast deze standaard liggers is 
het ook mogelijk om te kiezen uit geperforeerde liggers. Deze kunnen gebruikt worden voor het aanbrengen van  
verdeelbogen of –pennen. Ook is het mogelijk om liggers met vaste verdeelpennen te bestellen. Deze pennen zijn  
bekleed met een kunststoffen mantel voor het veilig opslaan van o.a. plaatglas of autoruiten. Ook hebben we  
speciale bandenliggers in langere lengtes. De liggers zijn standaard grijs geëpoxeerd (RAL 7035), maar zijn op aanvraag  
in elke RAL-kleur verkrijgbaar.

Maten en belastingen van liggers en legborden

Standaard ligger lengte: 1.012 / 1.512 / 1.812 mm
De liggers zijn, afhankelijk van hun lengte, per paar belastbaar tot 580 kg.
Dikte spaanplaat legborden: 18 mm
Standaard lengte spaanplaat legborden: 1.000 / 1.500 / 1.800 mm
Spaanplaat legbord diepte: 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1.200 mm

De draagkracht van de legborden kan verhoogd worden door het gebruik van legbordondersteuningen. Afhankelijk van 
de afmetingen en het aantal ondersteuningen zijn de legborden belastbaar tot 580 kg.

Tube-50 met etagebouw

Het is mogelijk om met het Tube-50 System meerdere verdiepingen boven elkaar te plaatsen en 
deze te voorzien van trappen. De verdiepingen kunnen ook voozien worden 
van leuningwerk, pallet opzetplaatsen en goederenliften.  
Dit zorgt ervoor dat het Tube-50 System aan al uw specifieke 
wensen tegemoet komt. Onze trappen zijn verkrijgbaar in twee 
hoeken, 37 of 47 graden, en in verschillende breedtes van 840 tot 
1.200 mm.

Toepassingen in diverse branches: Automotive, Elektrotechnische 
groothandel, Landbouwmechanisatiebedrijven, Textielindustrie,  
Verfindustrie, Fietsenhandel en Industrie, Overheid,  
Farmaceutische industrie en Winkelinrichting.

Tube-50 System

“ Eenvoudig te monteren voor elke toepassing “
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Grootvakstelling
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Wij maken ruimte voor uw plannenTube-50 System
Bandenstelling
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Wij maken ruimte voor uw plannenTube-50 System
Carrosseriestelling
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Wij maken ruimte voor uw plannenTube-50 System
Uitlaatstelling
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Wij maken ruimte voor uw plannenTube-50 System
Ruitenstelling
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Wij maken ruimte voor uw plannenTube-50 System
Fietsenopslag
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Wij maken ruimte voor uw plannenTube-50 System
Paktafel & Werkplek



20

3
Systeemvloeren
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Wij maken ruimte voor uw plannenSysteemvloeren

De vloeroplossingen van Europe Racking scheppen extra ruimte en zijn toepasbaar in vrijwel elk gebouw. Uw plannen 
de ruimte geven betekent flexibel kunnen schakelen tussen onder- en overcapaciteit; tussen ruimtegebrek en ruimte; 
tussen uitbreiden en inkrimpen. 

Met een systeemvloer realiseert u zonder dure verbouwing of verhuizing een verdubbeling van uw beschikbare  
vierkante meters. Wilt u een indeling maken van uw extra ruimte, dan kunnen de vloeren worden voorzien van 
systeemwanden, gaaswanden, stellingsystemen en wand- en plafondsystemen. Ingedeelde ruimtes kunnen  
op deze manier zowel onder als op de vloer geplaatst worden. Uiteraard zijn allerlei variaties mogelijk,  
bijvoorbeeld een combinatie van een vloeropstelling en een vrijstaande vloer. Uw wensen worden vertaald naar een 
praktische werksituatie. 

Met een systeemvloer is uw werk-, opslag-, of productieruimte economisch en flexibel aan te passen aan  
wisselende bedrijfssituaties. Vloeren, plateaus en afscheidingen bouwt en koppelt u moeiteloos op maat aan, passend 
binnen de bestaande situatie. Tussenvloeren zijn snel gemonteerd, maar ook zonder ingrijpende maatregelen weer  
te demonteren en te hergebruiken, eventueel op een andere locatie. Of u nu ruimte nodig hebt voor kantoor, opslag of 
productie, met een draagvermogen tot maar liefst 1.000 kg/m2 en een overspanning tot 8 meter kunt u, door de hoogte 
in te gaan, weer alle kanten op. Vrijstaande vloeren zijn leverbaar inclusief trap, leuningwerk en kantelhek.

Europe Racking heeft de volgende soorten systeemvloeren:
- Warmgewalste systeemvloeren
- Koudgewaste systeemvloeren
- Etagevloer op de Europe Racking stellingen

Voor alle soorten systeemvloeren geldt het volgende:

Oppervlaktebehandeling 

De onderzijde van de vloer is wit gemelamineerd waardoor de lichtreflectie onder de vloer wordt bevorderd.  
De trappen zijn uitgevoerd met verzinkte anti-slip treden en blauw geëpoxeerde zijborden (RAL 5009).  
De eventuele pallet opzetplaats wordt beveiligd met een kantelhek, conform de huidig geldende richtlijnen.  
Het kantelhek is geëpoxeerd in een gele signaalkleur. Naast de in deze folder vermelde standaardkleuren kan er in elke 
gewenste RAL-kleur geleverd worden.

Draagvermogen 

Het draagvermogen wordt o.a. bepaald door de constructie en de vloerbelasting van de bouwkundige vloer.  
Bij een gelijkmatige belasting bedraagt het draagvermogen minimum 500 kg/m2.

Leuningwerk
 
De etagevloer wordt voorzien van een MDF balustrade en een boeiboord. De balustrade wordt m.b.v. bouten  
en dopmoeren gemonteerd op stalen staanders.

“ Schep extra ruimte in uw gebouw “
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Wij maken ruimte voor uw plannenSysteemvloeren
Warmgewalste systeemvloeren

De vrijstaande tussenvloer wordt opgebouwd uit hoofd- en tussenliggers die vervaardigd zijn uit IPE, HEA of HEB 
breedflensbalken. De tussenliggers worden ingeraveeld en voorzien van kopplaten. De dragende kolommen zijn  
voorzien van kop- en voetplaten en worden m.b.v. expressankers vastgezet op de vloer. Het geheel wordt gekoppeld 
door middel van bouten en moeren en is geheel zelfgeschoord. Op deze constructie worden 38 mm dikke spaanplaten  
vloerelementen geplaatst welke met veer en groef tegen elkaar worden geschoven en vervolgens met boorschroeven 
gemonteerd. Indien gewenst kan er in plaats van de houten vloer ook gekozen worden voor een stalen roostervloer. 
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Wij maken ruimte voor uw plannenSysteemvloeren
Koudgewalste systeemvloeren

De vrijstaande tussenvloer wordt opgebouwd uit hoofd- en tussenliggers die vervaardigd zijn uit koudgewalste  
profielen. Deze profielen zijn standaard voorzien van gaten voor de onderlinge bevestiging met bouten en moeren. 
Verticale kruisverbanden zorgen voor de stevigheid van de constructie. De dragende kolommen zijn voorzien van kop- en 
voetplaten en worden m.b.v. expressankers vastgezet op de vloer. Op deze constructie worden 38 mm dikke spaanplaten 
vloerelementen geplaatst die met veer en groef tegen elkaar worden geschoven en vervolgens met boorschroeven 
gemonteerd. Indien gewenst kan er in plaats van de houten vloer ook gekozen worden voor een stalen roostervloer. 
Door dit modulaire systeem ontstaat een zeer solide en snel te monteren systeemvloer.
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Wij maken ruimte voor uw plannenSysteemvloeren
Etagevloer op Europe Racking stellingen

De etagevloer wordt gemonteerd op of tussen de stellingen. De vloerliggers worden boven in de stellingen gehaakt en  
geborgd met een borgpen zodat een veilige en sterke verbinding ontstaat tussen de vloerplaten en de magazijnstellingen.  
De vloer bestaat uit 38 mm dikke spaanplaten vloerelementen die met een veer en groef systeem tegen elkaar worden  
geschoven en vervolgens met boorschroeven worden vastgezet op de vloerliggers. Ook hier kan er gekozen worden 
voor het gebruik van stalen roosters in plaats van spaanplaten vloerelementen.
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Wij maken ruimte voor uw plannenAfscheidingswanden
Gaaswanden & Dichte stalen wanden

Europe Racking verkoopt ook gaaswanden/ dichte wanden waarmee u op eenvoudige wijze:
- Magazijnruimtes met diefstal gevoelige materialen kunt beveiligen
- Gevaarlijke producten kunt afschermen
- Deelmagazijnen kunt creëren op of onder een systeemvloer of vrijstaand in uw magazijn
- De wanden indien nodig kan verplaatsen, door de eenvoudige montage en demontage 

Het gaaswandensysteem bestaat uit kolommen, standaard panelen, schuif- of draaideuren. De kolommen zijn voozien 
van een U-profiel waarin de gaaspanelen worden geplaatst. Alle kolommen worden aan de grond bevestigd zodat een 
stabiel geheel ontstaat. De standaard gaaswanden zijn ontvet, gefosfateerd en geëpoxeerd. Alle RAL-kleuren zijn in 
overleg mogelijk. Een ander veel voorkomend gebruik van gaaswanden is doorvalbeveiliging. Hier worden de  
gaaspanelen gemonteerd tegen de achterkant van de stellingen. Zowel bij legbordstellingen als bij palletstellingen is dit 
mogelijk.
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Wij maken ruimte voor uw plannenAfscheidingswanden
Systeemwanden

Het wandsysteem bestaat uit volledig demontabele en onderling uitwisselbare elementen. Wijzigingen zijn eenvoudig 
en snel uit te voeren. Daardoor is het wandsysteem bij uitstek geschikt voor toepassingen in utiliteitsprojecten zoals  
kantoren, bedrijfsruimtes, etc.
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Wij maken ruimte voor uw plannenPalletstelling

De ontwikkelde palletsystemen zijn ontstaan uit de praktijk. Pure functionaliteit met een bewezen reputatie in alle 
mogelijke sectoren. Palletstellingen richten zich niet alleen op het gemak van de gebruiker, maar verhogen in belangrijke 
mate de efficiency op de werkvloer.

Frames 

De frames zijn samengesteld uit 2 geëpoxeerde staanderprofielen, onderling verbonden door verzinkte diagonale en  
horizontale traversen. De staanders zijn voorzien van voetplaten, die op de vloer worden vastgezet door middel van  
keilbouten. De liggers zijn voorzien van boutloze inhaakverbindingen en zijn in hoogte verstelbaar door middel van een 
perforatie systeem. Hierdoor kunt u eenvoudig de vakhoogte wijzigen.

Liggers

De liggers bestaan uit een  buig- en torsievrij koudgewalst kokerprofiel of uit warmgewalste IPE liggers.  
De inhaakverbinding van gezette plaat is aan het profiel gelast. De liggers zijn epoxy gecoat. Veiligheidspinnen borgen de 
liggers ter voorkomen van het losschieten.

Oppervlaktebehandeling

De frames, liggers en geleidingen van palletstellingen zijn perfect afgewerkt: ontvet, gefosfateerd en geëpoxeerd in  
één van de standaard RAL-kleuren. Overige RAL-kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

Accessoires

Europe Racking levert een aantal accessoires die het opbergen vergemakkelijken en veilig werken bevorderen. Onder  
andere: framebescherming , aanrijbescherming bij de voetplaat, nivelleerplaten om kleine niveauverschillen in de 
vloer te overbruggen, palletsteunen, vatensteunen voor het opbergen van vaten en tonnen e.d., containersteunen,  
opzetplaatsen en achterwandroosters.

Veiligheid

Palletsystemen zijn uiterst stabiel en veilig. Het palletsysteem voldoet aan de algemene Europese norm voor  
magazijninrichting EN 15512.

Technische specificaties 
 
Frame diepte: 800 / 900 / 1.000 / 1.100 mm 
Frame hoogte: 2.500 mm - 12.000 mm
Veel gebruikte ligger lengte: 1.825 / 2.225 / 2.700 /  3.300 / 3.600 / 3.900 mm 
Andere ligger lengtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

“ Functionaliteit en bewezen reputatie in  
alle mogelijk sectoren “



30

Wij maken ruimte voor uw plannenPalletstelling



31

6
Draagarmstelling



32

Wij maken ruimte voor uw plannenDraagarmstelling
Draagarmstellingen zijn bedoeld voor de opslag van lange goederen. Het voordeel van een draagarmstelling 
is dat men lange en zware producten op kunt slaan, zonder dat men last heeft van staanders die in de weg staan.  
Draagarmstellingen zijn geschikt voor het opslaan van bijv. buisprofielen, platen, staal- en constructieonderdelen.

Deze draagarmstellingen worden vervaardigd uit stalen IPE profielen, waaraan stalen profielen zijn  
gelast, welke fungeren als voetsteun en draagarm. De kolommen van de draagarmstellingen worden d.m.v. stalen  
verbindingsliggers en schoorframes aan elkaar gemonteerd, waardoor de vereiste stabiliteit wordt verkregen.

De draagarmstellingen worden geëpoxeerd in één van de standaard RAL-kleuren.  
Overige RAL-kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

Technische specificaties

Kolomhoogte: 2.000 tot 6.000 mm
Tussenstand h.o.h. kolommen: 1.000 tot 1.200 mm
Armlengte met of zonder nok: 600 tot 2.000 mm (per +200 mm)
Max. draagcapaciteit per arm afhankelijk van lengte: tot 3.180 kg

Diverse accessoires leverbaar zoals:
- Vaste en uitneembare nokken
- Verstelbare scheidingsnokken op armen
- Verlengarmen
- Dakarmen voor buitenopstelling
- Haspel-rollenopslag
- Heftruckgeleiderails
- Kopbescherming voor voet en/of arm
- Stalen legborden

“ Uitstekende opslag voor lange goederen “
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Wij maken ruimte voor uw plannenMagazijnliften

Wij kunnen voor uw project ook magazijnliften leveren. Er zijn verschillende type liften voor diverse toepassingen en  
goederenstromen. Interesse? Neem contact met ons op.
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Wij maken ruimte voor uw plannenVerlichting
LED-tube MONORAIL, energiezuinige verlichting voor productiehallen, magazijnen of showrooms.

Europe Racking levert een eenvoudig door iedereen te monteren verlichtingssysteem. Met de LED-tube MONORAIL 
bespaart u veel kosten ten opzichte van bijvoorbeeld de traditionele TL-verlichting. De LED-tubes worden 
door middel van magneten rechtstreeks vastgemaakt aan stalen binten, plafondrails of andere magnetische materialen 
en worden met elkaar verbonden door de meegeleverde connectors. 

Zo krijgt u een uiterst flexibel verlichtingssysteem. En gaat u verhuizen dan neemt u gewoon uw high-efficiency 
LED-verlichting mee.
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Wij maken ruimte voor uw plannenVeiligheid & Identificatie
Maak uw magazijn veiliger en gestructureerder met deze accessoires. Hiermee vermindert u schadegevallen en  
verhoogt u de efficiëntie van uw magazijn. Dit spaart tijd en onnodige kosten voor reparaties. 

Daarom bieden wij o.a. de volgende producten aan:
-          Aanrijbeveiligingen / Stootbanden
-          Leuningwerk / Kantelhekken
-          Afbakeningspalen / Kettingen
-          Zone afbakening / Vloermarkering
-          Antislipproducten
-          Spiegels
-          Vak locaties / Labels 

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op om zo te kijken naar de mogelijkheden voor uw magazijn.
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Andere oplossingen

Heeft u nog niet een oplossing gezien waarnaar u op zoek bent? Hier zijn nog wat voorbeelden die ook toegepast 
worden om de goederenstroom in een magazijn te optimaliseren.

En is uw uitbreiding nog niet gerealiseerd? Dan zijn er ook mogelijkheden om een gebouw uit stellingen op te bouwen,  
zodanig dat de indeling optimaal is.

Er zijn dus nog vele mogelijkheden om uw goederenstroom te optimaliseren. Ook met automatisering is er veel mogelijk.  
Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op om zo te kijken naar de mogelijkheden voor uw magazijn.
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Europe Racking N.V.
 info@europe-racking.com

Uw contactpersoon:

Wij maken ruimte voor uw plannen

Europe Racking België
Geleenlaan 36, Poort Genk 6689
3600 Genk
Tel +32 89 35 83 50 
www.europe-racking.be

Europe Racking Denmark
Centervej 22 
4180 Sorø
Tel +45 23 88 83 28 
www.europe-racking.dk

Europe Racking Nederland
Industrieweg 10 
4104 AR Culemborg
Tel +31 85 486 9700 
www.europe-racking.nl

Europe Racking Deutschland
Langmaar 12
41238 Mönchengladbach
Tel 0800 880 1880 (D) 
www.europe-racking.de

Europe Racking Switzerland  
& Austria
Tel +31 85 486 9791 
www.europe-racking.de

Europe Racking International 
Tel +31 85 486 9700
www.europe-racking.com


