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Alternatif lain dari penyimpanan plan/gambar/peta adalah dengan lemari arsip DATAPLAN. 
Berkapasitas 600 lembar untuk satu lemari, perangkat ini akan menghindarkan file Anda dari 
kerusakan, cocok untuk penyimpanan jangka panjang, serta tersedia dalam beberapa ukuran, 
tinggi, dan lebar.

Gambar Peta Anda Terlindung Aman untuk Jangka Panjang
Dokumen non-aktif bukannya tidak perlu. Apalagi untuk dokumen gambar 
seperti perencanaan pembangunan atau proyek pertambangan. Dokumen 
non-aktif tetap diperlukan untuk program pengembangan atau rencana 
jangka panjang. Untuk itu perlu sarana penyimpanan khusus, yang menjamin 
keamanannya. DATAPLAN vertical filing system AC series merupakan sarana 
penyimpanan yang paling tepat.

Pilihan Tepat untuk Hemat
MOBIPLAN adalah sistem penyimpanan gambar-gambar teknik/peta/poster/sample dengan posisi vertikal. Sistem ini sangat 
membantu dalam menghemat tempat, waktu, dan biaya penyimpanan. Ditujukan untuk penyimpanan file-file aktif, yang 
masih sering digunakan. Sistem ini sangat fleksibel, dan mudah dipasang karena dirancang dengan sistem knock-down. 
Hemat, salah satu kunci keberhasilan menghadapi krisis yang melanda dunia usaha saat ini. Untuk perusahaan yang memiliki 
banyak dokumen berukuran besar, sarana penyimpanan dokumen MOBIPLAN VAO series patut dipertimbangkan.

Tersedia dalam beberapa ukuran 
ketinggian dan lebar. Bentuk dapat 
di-customize.

Type AC-84B AC-1200B
Dimensi (mm) 1135 x 1050 x 485 1135 x 1390 x 485

Ukuran kertas A1-A0 A1-A0

Kapasitas 600 lbr 600 lbr

Massa unit 87 kg 119 kg

PLAN FILING 
SYSTEM

AC Series

VAO Series

Dataplan AC-84B Ref. No. AC84B
Dataplan AC-1200 B (A0) Ref. No. AC12B
Dataplan AC-1200 H (A0+) Ref. No. AC12H
Dataplan Suspension Strip Ref. No. SSP01

Binder MOBIPLAN dibuat dari bahan aluminium 
yang kuat sehingga mampu menjepit dokumen 
kertas ukuran A0/70 gram hingga 75 lembar.

Untuk menyimpan dokumen berukuran A0/70 
gram sebanyak 1200 lembar. Dokumen dijepit 
pada binder, maksimal 12 binder (75 lembar dalam 
tiap  binder). Dimensi 450 x 950 x 1405 mm.

Untuk menyimpan dokumen ukuran A0/70 
gram sebanyak  2400 lembar. Dokumen dijepit 
pada binder, maksimal menggunakan 24 binder. 
Dimensi 750 x 950 x 1405 mm.

Binder Mobiplan BVA0 Mobiplan Model VA0-1 Mobiplan Model VA0-2

Ref. No. VA01 Ref. No. VA02Ref. No. BVA0


