
System regałowy
Przesuwny regał paletowy



Elastyczny system korytarzy
na ograniczonej przestrzeni.
Najlepsze wykorzystanie przestrzeni w magazynów.

Korytarze między regałami zwiększają zapotrzebowanie na miejsce. Dzięki regałom przesuwnym można zaoszczędzić 
nawet 90% powierzchni. W tym systemie korytarz roboczy otwiera się poprzez rozsunięcie regałów tylko tam, gdzie 
zachodzi taka potrzeba. Regały zamontowane są na jezdnych podstawach. Regały jezdne są sterowane centralnie z szafy 
sterowniczej, niecentralnie z poszczególnych regałów lub zdalnie. Zaoszczędzone miejsce można wykorzystać jako 
dodatkową powierzchnię magazynową. W ten sposób zwiększa się stopień wykorzystania przestrzeni. Łatwa obsługa 
zapewnia szybki dostęp do wszystkich artykułów. Regały jezdne mogą być obsługiwane przez pojazdy potrzebujące 
szerszych korytarzy. Jednocześnie same nie zajmują wiele miejsca, ponieważ otwierane są tylko pojedyncze korytarze. 
Możliwość zastosowania w przypadku regałów paletowych, półkowych i wspornikowych.

 

 

Korzyści

• Optymalny stopień wykorzystania powierzchni dzięki rezygnacji z korytarzy 
roboczych

• Obniżenie kosztów energii i kosztów eksploatacyjnych 
• Dostęp do pojedynczych miejsc składowania

• Oszczędność czasu i energii dzięki krótszym trasom przejazdu

• Elastyczna rozbudowa

Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.

Regały są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy 
skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do 
wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy 
jakości i „rosną” wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ 
dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa 
partnerem do kontaktu, począwszy od fazy planowania po 
wsparcie po wdrożeniu.

Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regały już stoją, nieustannie troszczymy się 
o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na 
życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów 
przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą 
EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu 
dostarczymy oryginalne części zamienne.



Regał paletowy Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Elastyczność Wydajność Bezpieczeństwo
Regał tak indywidualny jak 
Państwa działalność.

Wszystko dla optymalnego 
przepływu materiałów.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

System z przesuwnymi korytarzami 
dostosowany do indywidualnych 
potrzeb klienta. W zależności od 
typu magazynu i procesu 
logistycznego opracowujemy 
skrojoną na miarę koncepcję, która 
gwarantuje maksymalną wydajność 
i oferuje możliwość rozbudowy 
w przyszłości.

Zawsze we właściwym miejscu i 
we właściwym czasie: korytarze 
przesuwnego regału paletowego 
dostosowują się do potrzeb. Dzięki 
nim zaoszczędzą Państwo miejsce, a 
także skrócą trasy przejazdu. W ten 
sposób uzyskają Państwo doskonałą 
efektywność kosztową i 
energetyczną.

Dzięki naszemu serwisowi oraz 
odpowiedniemu wyposażeniu 
dodatkowemu ludzie, wózki i regały są 
bezpieczne – w każdej sytuacji. 
Zapewniona jest również płynność 
procesów magazynowych.

Budowa modułowa
• Standardowe elementy 

konstrukcyjne w systemie 
modułowym.

• Możliwość łączenia z innymi 
regałami Jungheinrich.

Indywidualne rozwiązania dla branż
• Doradztwo ekspertów 

posiadających szeroką wiedzę na 
temat potrzeb branż.

• Skrojone na miarę rozwiązania 
dla różnych sektorów, np. 
przemysłu spożywczego, handlu, 
przemysłu produkcyjnego i wielu 
innych.

Zwiększenie pojemności magazynu
• Zaoszczędzoną przestrzeń 

korytarzy roboczych można 
wykorzystać do celów 
magazynowych.

Najlepsza efektywność 
energetyczna
• Kompaktowa konstrukcja 

oszczędzająca energię.
• Idealny do mroźni.

Lepsza wydajność dzięki integracji 
w system zarządzania magazynem 
WMS
• Regał otwiera się już podczas 

najazdu.
• Oszczędność czasu dzięki 

eliminacji zbędnych tras.

Urządzenia zabezpieczające dla 
większego bezpieczeństwa pracy
• Listwy i kurtyny świetlne.
• Przełączniki zwalniające.
• Wyłączniki awaryjne.

Bezpieczeństwo procesów dzięki 
integracji systemowej
• Przegląd stanu aktywności w czasie 

rzeczywistym.
• Ograniczenie nieprawidłowego 

przepływu towaru, ponieważ 
zawsze otwiera się tylko właściwy 
korytarz.



Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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