
Stelažų sistema
Mobilusis padėklų stelažas



Lanksti mažai vietos užimanti
koridorių sistema.
Geriausias vietos panaudojimas įvairių rūšių sandėliuose.

Koridoriai tarp stelažų yra vieta, kurią galite išnaudoti norėdami išplėsti sandėliavimo plotą. Mobilieji stelažai tam 
tinkamiausias sprendimas, kurie padės sutaupyti iki 90 % vietos. Šioje sistemoje darbinis koridorius atsiranda išstūmus 
stelažus tik ten, kur Jums jo konkrečiai reikia. Naudojama technika: mobilieji stelažai, sumontuoti ant elektra varomų atramų 
(„vežimėlių“). Valdymas vyksta centralizuotai iš konkretaus stelažo arba nuotoliniu būdu. Žinoma, sutaupytą vietą galima 
išnaudoti kaip papildomą sandėliavimo vietą. Tokiu būdu pasiekiamas ypač aukštas vietos panaudojimo laipsnis. Greitą 
prieigą prie kiekvienos prekės užtikrina paprastas valdymas. Lengvai galima dirbti netgi didesniais krautuvais, nes visuomet 
reikalingas tik vienas darbinis koridorius, todėl krautuvų dydis nėra kritinis vietos praradimo veiksnys. Galima perdaryti 
padėklų, grindinių ir gembinių stelažų naudojimui.

 

 

Visi privalumai trumpai

• Optimalus vietos panaudojimo laipsnis koridorių sąskaita

• Mažesnės energijos ir eksploatacinės sąnaudos dėl kompaktiško 
sandėliavimo 

• Prieiga prie konkrečios vietos

• Mažesnės laiko ir energijos sąnaudos dėl trumpesnių kelių

• Galima įvairiai praplėsti

Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius 
sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, 
kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami 
pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome 
Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.

Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės 
kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš 
mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 
standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, 
greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.



Jūsų „Jungheinrich“ padėklų stelažas
didžiausiai kliento naudai.

Lankstumas Efektyvumas Saugumas
Stelažas toks pat 
individualus kaip ir Jūsų 
verslas.

Viskas optimaliam 
medžiagų srautui.

Geriausios saugaus darbo 
sąlygos.

Jūsų sistemos sprendimą lanksčių 
mobilių koridorių pagrindu tiksliai 
pritaikysime pagal Jūsų poreikius. 
Priklausomai nuo sandėlio tipo ir 
logistinių procesų sukursime 
individualią koncepciją, užtikrinančią 
didžiausią produktyvumą, kurią 
ateityje bus galima išplėsti.

Visada reikiamu laiku reikiamoje 
vietoje: pasirinkę mobilaus padėklų 
stelažo sprendimą koridorius turėsite 
ten, kur Jums jų reikia. Sutaupysite 
ne tik vietos, bet ir laiko bei 
sutrumpės keliai. Netrukus turėsite 
teigiamą energijos ir eksploatacinių 
išlaidų balansą.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami 
stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, 
transporto priemonės ir stelažai būtų 
saugūs bet kokioje situacijoje. Tokiu 
būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas 
lieka saugūs.

Modulinė struktūra
• Standartiniai elementai, 

surenkami moduliniu principu.
• Derinami su kitais „Jungheinrich“ 

stelažais.

Individualūs sprendimai pramonės 
šakoms
• Ekspertų, turinčių patikimos 

konkrečios pramonės šakos 
patirties, patarimai.

• Individualūs sprendimai įvairioms 
pramonės šakoms, pvz., maisto 
pramonei, didmeninei prekybai, 
gamybai ir daugeliui kitų.

Talpesnis sandėlis
• Sutaupytus darbinius koridorius 

galima panaudoti sandėliavimui.

Efektyviausias energijos naudojimas
• Mažesnis energijos poreikis dėl 

kompaktiškos konstrukcijos.
• Ypač tinka naudoti šaldomame 

sandėlyje.

Didesnis efektyvumas prijungus prie 
WMS
• Stelažas atsidaro dar pilnai 

neprivažiavus.
• Nereikia ieškoti ir koreguoti, kas 

užima daug laiko.

Saugų darbą garantuojantys saugos 
įtaisai
• Apsauginiai kraštai ir šviesos 

užtvaros.
• Atblokavimo jungiklis.
• Avarinis išjungiklis.

Saugūs procesai dėl integravimo į 
sistemą
• Apžvalga realiuoju laiku matant 

veiklos būseną.
• Rečiau sumaišomos prekės, nes 

atsidaro tik reikiamas koridorius.



Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

 
Vokietijos produkcijos gamyklos 

Norderstedte, Moosburge ir Landsberge 
yra sertifikuotos.
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