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Krisbow Racking merupakan sistem penyimpanan yang dihadirkan untuk memberikan solusi  dalam mengatasi masalah 
pergudangan serta meningkatkan kapasitas penyimpanan  barang dan membantu efisiensi kinerja sumber daya manusia.
Krisbow Racking dibuat dengan menggunakan material baja berkualitas tinggi dengan mutu SPHC dan SS400. Pengujian 
kekuatan rak dengan melakukan pembebanan yang sesuai dengan ketentuan dari pabrik telah dilakukan di Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dengan memperhatikan segi keamanan.

Untuk kebutuhan penyimpanan barang-barang, Krisbow memiliki solusi produk rak.  Desainnya mampu memberikan daya 
tahan ekstra serta kemudahan instalasi. Krisbow Racking diproduksi dengan rolling machine berteknologi tinggi untuk 
menghasilkan tiang tanpa sambungan yang mendukung fleksibilitas ukuran yang dikehendaki dan kemampuan menahan 
beban ekstra.
Pada tahap penyelesaian, Krisbow menggunakan pengecatan Powder Coating di seluruh rak yang diproduksi, sehingga 
material rak dapat terlindung dari oksidasi.
Dalam proses instalasi, Krisbow Racking didukung oleh tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman.

Solusi Pergudangan : 
•	 Konsultasi	desain	rak	dengan	mempertimbangan	penanganan	barang	dan	aliran	barang.
•	 Manajemen	penyimpanan	untuk	menjamin	kecepatan	dan	ketepatan	pengiriman	barang,	proses	

instalasi,	sampai	dengan	serah	terima.
•	 Garansi	produk	yang	diikuti	dengan	preventive	maintenance.
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Rolling Line
Menggunakan mesin forming melalui proses cold roll untuk baja profil dengan variasi ketebalan 1.5 
mm sampai dengan 6 mm. Bahan baku baja yang masuk ke dalam mesin forming akan membentuk 
profil yang panjangnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Three	Roll-Formed	Lines:	
Untuk pembentukan tiang model 60, model 90, model 120, dan model 150 dilakukan proses cold roll 
forming yang akan memotong dan melubangi plat baja sesuai ukuran dan dijamin tidak akan terjadi 
deformasi atau perubahan bentuk setelah proses selesai.

PROSES	PRODUKSI

Welding	Production	Line
Menggunakan standar pengelasan untuk beam dengan welding robot dari 
ABB yang menjamin kekuatan sambungan las, keseragaman, dan kebersihan.

Surface
Proses phosporisasi yang bisa menjangkau bagian permukaan luar dan 
dalam beam. Baja profil yang tergantung secara otomatis akan masuk ke 
ruang powder spray melalui proses pemanasan. Semua proses berlangsung 
dalam ruang tertutup rapat sehingga menghindari kontaminasi dengan debu 
di udara. Menggunakan powder dengan kualitas terbaik buatan Zhongfa 
Chemical yang merupakan powder terbaik di China. GMAR auto electrostatic 
power painting dari Swiss terdiri dari 6 auto spray dan 1 hand spray yang 
menghasilkan ketebalan coating 60-80 mikron.

(Automatic	Powder	Coating	Line)

Removing Rust and Decreasing > Water Wash > Phosphorization > 
Water > Antacid > Water Wash > Drying > Powder Spraying > Roasting > 

Finished Product

Eight	Beam	Formed	Lines:	
Empat tipe standar beam yaitu model 80, model 100, model 120,dan model 140 yang dapat dibuat 
melalui  proses rolling. Box beam dibuat dengan dua plat yang bertumpuk pada sisi sebelah atas 
dan bawah. Struktur seperti ini memiliki kelebihan akan menghasilkan momen inersia yang besar, 
modulus elastisitas yang besar, dan kuat dalam menahan beban yang besar.

Three	Horizontal	and	Diagonal	Bracing	
Formed	Lines:	
Penggunaan mesin secara otomatis dalam proses pemotongan danpelubangan  akan menjamin 
tingkat presisi dalam setiapukurannya.
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Pallet racking adalah sistem rak untuk penempatan barang di atas pallet. Terdiri dari frame yang merupakan gabungan 2 batang tiang 
yang diperkuat dengan horizontal dan diagonal bracing. Beam sebagai tempat peletakan pallet dapat disesuaikan dengan berat barang 
dan posisi ketinggiannya. 

Fitur	dan	Keunggulan:	
•  Akses langsung ke semua bagian penempatan pallet.
 Kecepatan dan akurasi ketepatan untuk pengambilan dan penempatan pallet yang sangat baik
• Memudahkan kontrol terhadap stok barang
• Ideal untuk berbagai jenis barang dengan berat dan volume yang beragam
• Penentuan tinggi dan jarak antar rak yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis material handling tipe standar, seperti 

counterbalance truck, reach truck, narrow aisle forklift truck.
• Memiliki sistem First in First Out (FIFO).

STORAGE	SYSTEM

SELECTIVE	PALLET	RACKING

SELECTIVE	PALLET	RACKING	Cocok untuk menyimpan barang diatas pallet dengan beban hingga 2,5 Ton setiap tingkat.

Notes” Tersedia ukuran dan spesifikasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Order	No. Description Ukuran Kapasitas	Beban

KW17-144 Frame H6000 x D1000mm (90 x 70 x 2.0mm) 12 Ton

KW17-145 Box Beam L2500 (100 x 50 x 3.0mm) (1.5 x 2) 2 Ton/Level

KW17-152 Box Beam L2700 (120 x 50 x 3.0mm) (1.5 x 2) 2.5 Ton/Level
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Merupakan kombinasi dan selektifitas pemilihan pallet dan kapasitas 
penyimpanan barang sebagai prioritas.
Narrow aisle racking memerlukan material handling khusus dengan 
ukuran ramping dan hanya bergerak maju dan mundur.

Fitur	dan	Keunggulan:	
•  Memperkecil jarak antar rak untuk memasimalkan kapasitas 

penyimpanan pallet.
• Kapasitas pallet yang lebih banyak dibandingkan dengan 

selective pallet racking.
• Memudahkan dalam melakukan kontrol stok barang.
• Cocok untuk penyimpanan berbagai jenis barang dengan 

volume dan berat beragam.

STORAGE	SYSTEM

NARROW	AISLE	RACKING
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Jenis rak yang banyak digunakan untuk gudang yang 
memprioritaskan kapasitas penyimpanan.
Drive In Racking merupakan jenis rak dengan sistem flow Last In 
First Out (LIFO) dimana faktor kecepatan dan selektifitas barang 
bukan menjadi prioritas. Penempatan dan pengambilan barang 
hanya dapat dilakukan melalui bagian depan setiap jalur.

Fitur	dan	Keunggulan:	
•  Material handling tipe standar seperti reach truck dapat 

digunakan.

•  Hanya memakai satu jenis ukuran pallet.
•  Baik untuk penempatan barang dengan jenis dan ukuran yang 

seragam sehingga pada saat penempatan dan pengambilan bisa 
dilakukan sekaligus dalam setiap jalurnya.

STORAGE	SYSTEM

DRIVE	IN	RACKING
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Merupakan kombinasi dari drive in racking dengan carton flow 
racking. Push Back Racking adalah pilihan yang tepat untuk gudang 
dengan luas yang terbatas.

Penempatan dan pengambilan pallet dilakukan dari satu sisi depan. 
Adanya rel pada bagian penempatan pallet akan memudahkan pallet 
terdorong ke belakang pada saat penempatan  pallet. Dengan adanya 
kemiringan posisi rel akan menyebabkan pallet pada posisi belakang 
meluncur ke depan akibat gaya grafitasi sehingga memudahkan 
material handling menjangkau posisi pallet untuk mengambil pallet.

Fitur	dan	Keunggulan:	
• Material handling dengan tipe standar seperti forklift truck dapat 

digunakan.
• Akses yang mudah untuk menjangkau posisi pallet.

STORAGE	SYSTEM

PUSH	BACK	RACKING
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Sistem rak untuk penempatan barang berbentuk karton atau 
dus dengan berat beban 300-800 kg. Medium Duty Racking baik 
digunakan untuk menyimpan barang seperti spare part atau 
barang yang memerlukan handling secara manual.

Fitur	dan	Keunggulan:	
•  Terdiri dari basic sistem dasar dan tambahan untuk 

mempermudah pada instalasi dan penambahan rak.

•  Papan untuk rak terbuat dari bahan galvanize yang tahan 
terhadap karat dan ketinggian dapat disesuaikan mengikuti 
ukuran barang.

•  Jarak antar rak dapat disesuaikan mengikuti ukuran material 
handling yang umum digunakan seperti trolley atau tangga.

STORAGE	SYSTEM

MEDIUM	DUTY	RACKING

LONGSPAN	SELVING	Cocok untuk menyimpan barang-barang dalam bentuk karton dengan beban hingga 400kg setiap tingkat.

Order	No. Description Ukuran Kapasitas	Beban Shelving

KW17-192 Basic H2400 x W1200 x D470mm 300kg/level 5 level

KW17-193 Additional H2400 x W1200 x D470mm 300kg/level 5 level

KW17-249 Basic H2500 x W1800 x D800mm 400kg/level 5 level

KW17-250 Additional H2500 x W1800 x D800mm 400kg/level 5 level

Notes” Tersedia ukuran dan spesifikasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.
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Merupakan pengembangan dari Medium Duty Racking 
dengan penambahan dek lantai. Tiang dari rak yang dibuat 
tanpa sambungan digunakan sebagai penyangga dari 
lantai.

Penempatan barang dalam bentuk karton atau dus dengan 
menggunakan system ini akan memaksimalkan kapasitas  
penyimpanan untuk gudang dengan luas terbatas.

Fitur	dan	Keunggulan:	
• Baik untuk penyimpanan spare part, barang dalam bentuk 

karton atau dus dengan beban sampai 400 kg per level.
• Dapat disesuaikan ketinggiannya menjadi 3 lantai.
• Distribusi barang bisa melalui tangga, lift barang atau 

conveyor.
• Papan untuk rak terbuat dari bahan galvanize yang tahan 

terhadap karat.

STORAGE	SYSTEM

MULTITIER	RACKING
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Sistem rak penyimpan barang dengan aliran masuk dan keluar barang dari sisi yang 
berbeda. Live  Racking baik digunakan untuk transfer barang diatas pallet dalam proses 
produksi barang yang memerlukan beberapa tahapan proses.

Fitur	dan	Keunggulan:	
• Memiliki kemiringan pada posisi penempatan sehingga pallet akan bergerak ke sisi 

yang lebih rendah karena gaya gravitasi.
• Menggunakan bearing pada posisi penempatan pallet yang dapat disesuaikan dengan 

berat barang per pallet.
• Material handling tipe standar seperti forklift truck atau stacker dapat digunakan.

STORAGE	SYSTEM

LIVE	RACKING
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Khusus untuk penyimpanan barang dengan ukuran panjang 
seperti pipa, hollow bar, tubing, plywood.

Cantilever Racking memerlukan material handling khusus apabila 
jarak antar rak yang berdekatan dengan material handling tidak 
dapat melakukan manuver akibat benda yang dibawanya.

Fitur	dan	Keunggulan:	
• Memiliki lengan di setiap batang post yang dapat disesuaikan 

ketinggiannya.

• Mampu menahan berat barang sampai 4.000 kg setiap levelnya.

• Bisa untuk menyimpan barang dengan panjang yang tak 
terbatas.

•  Memiliki akurasi yang baik untuk pengambilan dan penempatan 
barang.

STORAGE	SYSTEM

CANTILEVER		RACKING
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Merupakan jenis rak untuk penyimpanan barang dengan berat antara 
80-140 kg. Ukuran standar H2000 x W900 x D600 dengan 5 level steel 
shelving paling bawah dan paling atas. Mudah dalam instalasi karena tidak 
banyak menggunakan baut.

Baik digunakan untuk penyimpanan dokumen, spare part dan berbagai 
barang ukuran kecil atau sedang.

Bisa digunakan di rumah tangga, hotel, restoran, bengkel, industri kecil 
dan besar.

LIGHT	DUTY	RACKING

STORAGE	SYSTEM

Cold Storage merupakan product Krisbow Racking yang dikhususkan untuk menyimpan barang barang 
dengan suhu dingin, jenis material yang dipakai telah diuji aplikasinya sampai suhu -25°C.

COLD	STORAGE

STORAGE	SYSTEM

STEEL	ANGLE	SELVING	Cocok untuk menyimpan barang-barang ringan dengan bebab hingga 140kg setiap tingkat

Order	No. Description Ukuran Kapasitas	Beban Shelving

KW17-151 Light Duty Racking H2000 X W900 x D600mm 140kg/level 5 level

Notes” Tersedia ukuran dan spesifikasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.
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MADE IN DENMARK
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Notes” Tersedia ukuran dan spesifikasi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.
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THE	INDUSTRIAL	WE	SERVE

Sertifikat

AUTOMOTIVE	INDUSTRY 
 ASTRA
 MITSUBA INDONESIA
 HONDA
 ASAHIMAS 
 AKEBONO
 YAMAHA         
 NSK BEARINGS
 CHEMCO
 MULTISTRADA
 NIPPON SEIKI
 ASTRA HONDA MOTOR
 TOYOTA

FOOD	&	BEVERAGE	INDUSTRY	
 CHAROEN POKPHAND
 YAKULT INDONESIA
 INDOFOOD
 AJINOMOTO
 WILMAR
 UNILEVER
 TORABIKA

LOGISTIC		&		DISTRIBUTION	INDUSTRY
 ARTA BOGA
 CARAKA LOGISTICS
 MERATUS
 MITRA SARANA
 YCH LOGISTICS

TEXTILE	INDUSTRY
 SINAR CONTINENTAL
 KAHATEX
 DAN LIRIS
 LEUWIJAYA

RETAIL	INDUSTRY
 ACE HARDWARE
 HOME CENTER INDONESIA
 MATAHARI

HOTEL	&		RESTAURANT	INDUSTRY
 SOLARIA
 HOTEL ASTON
 RITZ CARLTON HOTEL 
 ALL SEASON HOTEL
 FOUR SEASONS HOTEL
 NIKKO HOTEL
 PULLMAN HOTEL
 JW MARRIOTT

OIL	&	GAS	INDUSTRY	
 CONOCOPHILLIPS
 HALLIBURTON
 SCHLUMBERGER
 CHEVRON

HEAVY	EQUIPMENT	INDUSTRY	
 KOMATSU
 UNITED TRACTORS
 KOBELCO

ELECTRICAL	&	ELECTRONICS	INDUSTRY	
 SCHNEIDER                           
 LG ELECTRONICS
 PANASONIC
 SIEMENS

CIGARETTE	INDUSTRY
 HM SAMPOERNA

PHARMACY	INDUSTRY
 SANDOZ INDONESIA
 SOHO INDONESIA
 ROHTO LABORATORIES  
 SANBE FARMA
 PHAPROS
 GRAHA FARMA
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