
Reksysteem
Verrijdbare palletstelling



Het flexibele gangensysteem
voor kleine ruimten.
Voor een optimale ruimtebenutting in diverse magazijntypes.

Het zijn de gangpaden tussen de rekeenheden die uw oppervlaktebehoefte opdrijven. Dat probleem kan worden verholpen 
met verrijdbare rekeenheden, waardoor u tot 90 % ruimte bespaart. In dit systeem wordt een gangpad alleen geopend 
wanneer u het nodig hebt, door de rekken uit elkaar te schuiven. De onderliggende techniek: verrijdbare rekken, die 
gemonteerd zijn op elektrisch aangedreven sokkels („wagens“). De bediening gebeurt centraal aan het betreffende rek of op 
afstand. De bespaarde ruimte is natuurlijk ook beschikbaar als extra opslagruimte. Dat resulteert in een bijzonder hoge 
ruimtebenuttingsgraad. De snelle bereikbaarheid van alle artikelen blijft behouden dankzij de eenvoudige bediening. Ook 
grotere trucks kunnen probleemloos worden gebruikt, aangezien er altijd slechts één gangpad moet worden geopend en de 
omvang van de truck daardoor niet langer een belangrijke ruimteverliesfactor is. Geschikt voor palletten-, legbord- en 
draagarmstellingen.

 

 

Uw voordelen

• Optimale ruimtebenuttingsgraad dankzij besparing op gangpaden

• Verlaging van energie- en bedrijfskosten dankzij compacte opslag 
• Toegang tot afzonderlijke plaatsen

• Tijd- en energiebesparing dankzij kortere rijafstanden

• Flexibel uitbreidbaar

Expertise in rekken sinds 1958

Rekken 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 uw rekoplossing er staat, zorgen wij voor een 
constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. Desgewenst 
voert een van onze 120 gecertificeerde inspecteurs de 
volgens DIN EN 15635 voorgeschreven jaarlijkse inspectie bij 
u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de originele 
onderdelen meteen meegeleverd.



Uw Jungheinrich-pallettenrek
voor een maximaal klantenvoordeel.

Flexibiliteit Efficiëntie Veiligheid
Een rek dat net zo 
individueel is als uw 
bedrijf.

Alles voor de optimale 
materiaalstroom.

De beste voorwaarden om 
veilig te werken.

Uw systeemoplossing met de flexibel 
verrijdbare gangpaden passen wij 
exact aan aan uw behoefte. 
Naargelang van het opslagtype en 
het logistiekproces ontwikkelen wij 
een op maat gemaakt concept, dat 
een maximale productiviteit 
garandeert en ook toekomstige 
uitbreidingsopties biedt.

Steeds op het juiste moment op de 
juiste plaats: de op de behoeften 
afgestemde gangpaden van uw 
verrijdbare pallettenrekoplossing. 
Daarmee bespaart u naast ruimte 
ook tijd en afstand. Zo zult u al gauw 
een positieve balans kunnen 
opmaken wat uw energie- en 
bedrijfskosten betreft.

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

Modulaire opbouw
• Standaardbouwelementen 

volgens het blokkendoosprincipe.
• Combineerbaar met andere 

Jungheinrich-rekken.

Sectorspecifieke oplossingen
• Adviesverstrekking door experts 

met gefundeerde branche- 
ervaring.

• Maatoplossingen voor diverse 
branches, bijvoorbeeld de 
voedingssector, groothandels, 
productiebedrijven en vele 
andere.

Verhoging opslagcapaciteit
• De uitgespaarde gangpaden 

kunnen worden gebruikt voor 
opslagdoeleinden.

Optimale energie-efficiëntie
• Compacte constructie om 

energie te besparen.
• Bijzonder geschikt voor gebruik in 

koelcellen.

Efficiëntieverhoging dankzij WMS- 
verbinding
• Het rek gaat al open terwijl de 

truck onderweg is.
• Tijdrovende zoek- en 

correctieritten vallen weg.

Beveiligingsinrichtingen voor veilig 
werken
• Schakellijsten en foto-elektrische 

beveiliging.
• Deblokkeringsschakelaars.
• Noodstopschakelaars.

Procesveiligheid dankzij 
systeemintegratie
• Realtime overzicht van de 

activiteitsstatus.
• Minder foutieve 

goederenbewegingen aangezien 
altijd alleen het juiste gangpad 
opengaat.



Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

 
Gecertificeerd zijn de Jungheinrich 

Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en 
Landsberg.
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