
Plauktu sistēma
Pārbīdāmais palešu plaukts



Ērti izmantojama eju sistēma
ierobežotā platībā.
Teicamam telpas izmantojumam dažādu veidu noliktavās.

Ejas starp plauktu sekcijām ir tās, kas aizņem lielu daļu noliktavas platības. Izmantojot pārbīdāmas plauktu sekcijas, Jūs šo 
problēmu varat efektīvi novērst un ietaupīt pat 90 % platības. Šajā sistēmā darba ejai var piekļūt, atbīdot plauktus tikai tur, kur 
tas tobrīd nepieciešams. Tehnika, kas to nodrošina: pārbīdāmi plaukti, kuri ir uzmontēti uz elektriski darbināmiem cokoliem 
(“ratiņiem”). Vadība notiek centralizēti no viena vienīga plaukta vai ar tālvadību. Protams, ka šādi ietaupītā vieta ir pieejama kā 
papildu noliktavas platība. Tā rezultātā tiek panākts ļoti augsts telpas izmantojums. Vienkāršā apkalpošana nekādā veidā 
neierobežo ātru piekļuvi ikvienai precei. Tāpat bez problēmām iespējams izmantot lielākus iekrāvējus, jo vienmēr tiek pavērta 
tikai viena darba eja, kā rezultātā iekrāvēju izmērs nav kritisks faktors, kā dēļ tiktu zaudēta platība. Iespējams izmantot palešu, 
sastatņu un konsoļu plauktus.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Optimāls telpas izmantojums, aiztaupot ejas

• Kompaktā noliktava samazina enerģijas un ekspluatācijas izmaksas 
• Piekļuve konkrētai darba vietai

• Laika un enerģijas ietaupījums, pateicoties saīsinātiem pārvietošanās ceļiem

• Ērti paplašināms

Kompetence plauktu jomā jau kopš 1958. gada

Plaukti ir Jūsu noliktavas mugurkauls. Mēs izstrādājam ikvienai 
nozarei un katrai vajadzībai precīzi pielāgotus risinājumus, kuri 
atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un attīstās kopā ar 
Jūsu pieaugošajām prasībām. Kā kompleksu sistēmu 
piegādātājs mēs esam Jūsu kontaktpersona no plānošanas 
līdz pat pēcpārdošanas servisam.

Pārbaudīta kvalitāte. Garantēti

Arī tad, ja Jūsu plauktu risinājums jau ir ieviests dzīvē, mēs 
parūpēsimies par kvalitātes uzraudzību un drošību Jūsu 
noliktavā. Ja vēlaties, kāds no mūsu 120 inspektoriem, kas 
sertificēti saskaņā ar standartu DIN EN 15635, veiks Jūsu 
uzņēmumā likumā paredzēto, ikgadējo pārbaudi. Gadījumam, 
ja tiks konstatēts kāds trūkums, inspektoram uzreiz līdzi būs 
oriģinālās rezerves daļas.



Jūsu Jungheinrich palešu plaukts,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Spēja pielāgoties Efektivitāte Drošība
Plaukts, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu 
bizness.

Viss optimālai materiālu 
plūsmai.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Jūsu sistēmas risinājumu ar ērti 
pārbīdāmām ejām mēs pielāgosim 
precīzi Jūsu vajadzībām. Atkarībā no 
noliktavas veida un loģistikas procesa 
mēs izstrādāsim precīzi pielāgotu 
koncepciju, kas garantēs maksimālu 
ražīgumu un nodrošinās 
paplašināšanas iespējas nākotnē.

Vienmēr īstajā laikā un īstajā vietā: 
prasībām atbilstošas ejas, kas 
pielāgotas Jūsu pārbīdāmo palešu 
plauktu risinājumam. Šādi Jūs 
ietaupīsit ne vien vietu, bet arī laiku 
un veicamās distances. Tā Jūs jau 
pavisam drīz attiecībā uz enerģijas un 
ekspluatācijas izmaksām varēsit 
saglabāt pozitīvu bilanci.

Mūsu preventīvie pakalpojumi un tam 
piemērotie plauktu piederumi 
nodrošina, lai cilvēki, tehnika un plaukti 
būtu drošībā, turklāt jebkurā situācijā. 
Tā Jūsu procesi ir pastāvīgā plūsmā un 
Jūsu kapitālieguldījumi ir aizsargāti.

Modulāra uzbūve
• Standarta būvelementi, veidoti 

pēc moduļu principa.
• Kombinējami ar citiem 

Jungheinrich plauktiem.

Individuāli risinājumi nozarēm
• Konsultācijas, ko sniedz eksperti 

ar pamatīgu pieredzi attiecīgajā 
nozarē.

• Precīzi pielāgoti risinājumi 
dažādām nozarēm, piem., 
pārtikas rūpniecībai, 
vairumtirdzniecībai, ražošanas 
nozarei un daudzām citām 
jomām.

Noliktavas kapacitātes palielināšana
• Ietaupītās darba ejas ir pieejamas 

noliktavas vajadzībām.

Vislabākā energoefektivitāte
• Kompakta konstrukcija enerģijas 

ekonomijai.
• Īpaša piemērotība izmantošanai 

saldētavās.

Efektivitātes palielināšana ar 
iekļaušanu WMS
• Plaukts atveras jau tad, kad tam 

pietuvojas.
• Izpaliek laikietilpīga meklēšana un 

koriģēšana.

Aizsargietaises drošam darbam
• Pārslēdzējlīstes un gaismas barjeras.
• Aktivizēšanas slēdži.
• Avārijas izslēgšanas slēdži.

Procesu drošība, pateicoties sistēmas 
integrācijai
• Reāllaika pārskats par aktivitāšu 

statusu.
• Nepareizas preču kustības 

samazināšana, jo vienmēr atveras 
īstā eja.



SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  
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