
Stellingsysteem
Verrijdbare palletstelling



Het flexibele gangpadsysteem
bij weinig ruimte.
Voor een optimale ruimtebenutting in verschillende soorten magazijnen.

Het zijn de gangpaden tussen de stellingen die de benodigde oppervlakte verhogen. Met verrijdbare stellingen lost u dit 
effectief op en bespaart u tot 90% ruimte. In dit systeem wordt een gangpad alleen geopend waar u het nodig hebt door de 
stellingen uit elkaar te schuiven. De techniek erachter: verrijdbare stellingen die op elektrisch aangedreven onderstellen zijn 
gemonteerd. De besturing vindt centraal plaats vanaf de individuele stelling of via afstandsbediening. De bespaarde ruimte is 
uiteraard beschikbaar als extra opslagruimte. Dit resulteert in een extreem hoge ruimtebenuttingsgraad. Door de eenvoudige 
bediening blijft de snelle toegang tot elk artikel behouden. Ook grotere trucks kunnen probleemloos worden ingezet, omdat 
er altijd maar één gangpad moet worden geopend en de grootte van de trucks dus geen kritische factor is voor 
ruimteverlies. Realiseerbaar voor pallet-, legbord- en draagarmstellingen.

 

 

Uw voordelen

• Optimale ruimtebenuttingsgraad door gangpaden te besparen.

• Lagere energie- en bedrijfskosten dankzij compacte opslag .

• Toegang tot één locatie.

• Tijd- en energiebesparing dankzij kortere rijafstanden.

• Flexibel uitbreidbaar.

Deskundigheid sinds 1958

Stellingen zijn de ruggengraat van uw magazijn. Wij 
ontwikkelen voor iedere branche en iedere behoefte op maat 
gemaakte oplossingen die voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen en meegroeien met uw behoeften. Als 
systeemaanbieder zijn wij uw gesprekspartner - van de 
planning tot after sales.

Geteste kwaliteit. Gegarandeerd

Ook wanneer de hoogbouwstelling er staat, zorgen wij voor 
een constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. 
Desgewenst voert een van onze volgens DIN EN 15635 
gecertificeerde inspecteurs de voorgeschreven jaarlijkse 
inspectie bij u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de 
originele onderdelen meteen meegeleverd.



Uw Jungheinrich palletstelling
voor een maximaal klantvoordeel.

Flexibiliteit Efficiëntie Veiligheid
Een stelling die net zo 
individueel is als uw 
bedrijf.

Alles voor de optimale 
goederenstroom.

Beste voorwaarden voor 
veilig werken.

Wij passen uw geïntegreerde 
oplossing met flexibel verrijdbare 
gangpaden precies aan uw 
behoeften aan. Afhankelijk van het 
type magazijn en het logistieke 
proces ontwikkelen we een concept 
op maat dat maximale productiviteit 
garandeert en ook toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden biedt.

Altijd op het juiste moment op de 
juiste plek: de gangpaden op maat 
van uw verrijdbare palletstelling. Dit 
bespaart u niet alleen ruimte maar 
ook tijd en afstanden. Zo kunt u al 
snel een positieve balans opmaken 
op het gebied van energie- en 
bedrijfskosten.

Onze preventieve diensten en 
passende stelling accessoires zorgen 
ervoor dat mensen, trucks en 
stellingen in iedere situatie goed 
beveiligd zijn. Zo blijven uw processen 
vlot verlopen en uw goederen 
beschermd.

Modulaire opbouw
• Standaard bouwelementen 

volgens het blokkendoosprincipe.
• Te combineren met andere 

Jungheinrich stellingen.

Specifieke brancheoplossingen
• Deskundig advies van experts met 

branche-ervaring.
• Maatoplossingen voor diverse 

branches zoals de 
levensmiddelensector, 
groothandel, productiebedrijven 
en vele andere.

Verhoging van de opslagcapaciteit
• De uitgespaarde gangpaden 

kunnen worden gebruikt voor 
opslagdoeleinden.

Beste energie-efficiëntie
• Compact ontwerp voor 

energiebesparingen.
• Bijzonder geschikt voor gebruik in 

vrieshuis.

Grotere efficiëntie dankzij WMS- 
verbinding
• De stelling gaat al open tijdens 

het aan komen rijden.
• Tijdrovende zoek- en 

correctieruns zijn niet meer 
nodig.

Veiligheidsvoorzieningen voor veilig 
werken
• Schakellijsten en lichtschermen.
• Vrijgaveschakelaar.
• Noodschakelaar.

Procesbetrouwbaarheid door 
geïntegreerd systeem
• Real time overzicht van de 

activiteitsstatus.
• Vermindering van onjuiste 

goederenverplaatsingen omdat 
altijd alleen het juiste gangpad 
wordt geopend.



 

 
Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 

Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 
Landsberg.
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