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Belintra introduceert UBeTrack™ : een compact en mobiel 
opslagsysteem dat tot 75% gangruimte en tot 33% van de totale 

footprint van een rekkensysteem bespaart 
 
 
SEMMERZAKE (BE), augustus 2017 – Het optimaal en georganiseerd benutten van beschikbare 

opslagruimte biedt (zorg)instellingen een groot economisch voordeel. Met de zelf ontwikkelde 

UBeFlex®, bracht Belintra in 2015 een uniek opslagsysteem op de markt dat zowel in steriele als 

niet-steriele ruimtes kan worden ingezet. Nu kan de gebruiker de ruimte nog optimaler benutten 

met het UBeTrack™ mobiel opslagsysteem. 

 
De UBeTrack™ bouwt verder op de eerder ontwikkelde UBeFlex® om met een aantal extra componenten 

tussen twee stationaire rekken tot maximaal drie mobiele rekken in te bouwen. Door deze mogelijkheid te 

creëren, komt er kostbare vloeroppervlakte vrij en wordt er bespaard op gangruimte. Voor verdere 

uitbreiding kan de volgende reeks mobiele kolommen aangebouwd worden aan een van de reeds geplaatste 

stationaire kolommen en zo kan men eindeloos aanbouwen in de beschikbare ruimte. 

 

Hygiënisch, toegankelijk en eenvoudig te monteren 

 

De UBeTrack™ onderscheidt zich van andere stockagesystemen op diverse vlakken onder andere dankzij de 

boven-geleiding. Deze boven-geleiding garandeert een betere hygiëne want het vloeroppervlak blijft vrij voor 

reiniging en het geleidingssysteem is stofvrij weggesloten. Dit verhoogt tevens de gebruiksvriendelijkheid 

aangezien de wagens waarmee de goederen worden getransporteerd tussen de rekken kunnen worden 

binnengereden.  

 

PERSBERICHT 
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Een ander belangrijk kenmerk is de eenvoudige montage van het geheel. Deze kan door één persoon 

gebeuren, wat bijdraagt aan de economische voordelen.  De stationaire en mobiele rekken kunnen worden 

gemonteerd zonder extra tools en het bevestigen van de boven-geleiding kan eenvoudig en snel.  

 

Dankzij het weldoordacht design is er geen extra versteviging aan de achterzijden van de rekken nodig. 

Hierdoor is elk rek langs beide zijden toegankelijk, wat de flexibiliteit nog verhoogt en dit zonder in te boeten 

op de stabiliteit. 

 

Combinatiemogelijkheden 

 

Nog onderscheidend zijn de uitgebreide modulaire opstellingen die mogelijk zijn. Alle elementen bestaan in 

dieptes van 60 cm: schappen in verschillende  uitvoeringen – gesloten in kunststof dan wel open in 

verchroomd staal – en verschillende breedtes tot maximaal 120 cm. Daarnaast zijn tevens kolommen 

beschikbaar van dezelfde diepte en in breedtes van 30 of 40 cm voor de plaatsing van kunststof bakken of 

Sterisystem™ Perfo-Safe® RVS manden en plateaus.  Met deze uitgekiende mogelijkheden kan gepuzzeld 

worden voor de beste invulling van de beschikbare ruimte. Het systeem kan tevens perfect gebruikt worden 

voor de opslag van gesloten containers. 

 

Identificatiemogelijkheden 

 

Net zoals het UBeFlex® opslagsysteem is het UBeTrack™ mobiel systeem pas helemaal af als het optimaal 

gelabeld wordt. De etikethouders voor de schappen werden zo ontworpen dat na het vastklikken op het 

schap er geen enkel onderdeel boven de bovenrand van het schap uitsteekt, zodat goederen glijdend van het 

schap kunnen genomen worden zonder ergens te haperen. Ook voor de opstelling met manden of bakken in 

kolommen zijn er etikethouders die netjes op de staanders klikken. 

 

Voor verdere identificatie zijn ook PVC kleurprofielen beschikbaar ter vervanging van de standaard grijze 

profielen om de opslag te personaliseren naar bedrijf of afdeling of om een kleurcodering te gebruiken voor 

locatietoewijzing per discipline bv. in de opslag binnen de CSA. 
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Zowel UBeTrack™ als UBeFlex® maken deel uit van een groter Belintra concept voor de opslag en transport 

van steriele goederen, met name Sterisystem™, de logistieke oplossing ter garantie van een verhoogde 

steriliteit en patiëntveiligheid. 

 

Na een eerder succesvol onthaal op het IAHCSMM congres eerder dit jaar in de VS, zal de UBeTrack™ voor 

het eerst te zien zijn voor een ruimer publiek in Europa op het WFHSS congres begin oktober in Bonn. Intussen 

wordt een eerste installatie voltrokken in Frankrijk via een lokale distributeur. 

 

In bijlage:  

1. UBeTrack™ opstelling op de IAHCSMM beurs in de V.S. 

2. Schematische voorstelling van UBeTrack™ en verdere aanbouweenheden. 

3. Render van opstelling met 3 mobiele eenheden. 

4. UBeFlex® opstelling door H4Medical in NHS ziekenhuis in het V.K. 

 

Op aanvraag:  

Detailfoto’s van de unieke kenmerken.  

 

************* 

 

Belintra NV werd opgericht in 1965 en is een in België gevestigde toonaangevende aanbieder van veilige, 

doordachte logistieke oplossingen in de gezondheidszorg. Ga voor uitvoerige bedrijfs- en productinformatie 

naar www.belintra.com. Daar vindt u tevens meer uitleg over het ruimere Sterisystem™ concept. 

 

http://www.belintra.com/

