
Sistem de rafturi
Raftul mobil pentru paleți



Sistemul de culoare de lucru 
flexibile
în condițiile unui spațiu limitat.
Pentru utilizarea optimă a spațiului în diverse tipuri de depozite.

Culoarele între modulele de rafturi sunt cele care determină dezvoltarea necesarului de spațiu pe înălțime. Cu ajutorul 
modulelor de rafturi mobile sporiți eficiența și puteți economisi spațiu până la 90%. În acest sistem, se deschide un culoar de 
lucru prin îndepărtarea rafturilor doar acolo unde este nevoie. Tehnica din spatele acestui sistem: Rafturi mobile, care sunt 
montate pe socluri acționate electric („cărucioare”). Controlul este centralizat de la un singur raft sau prin telecomandă. 
Desigur, locul astfel economisit devine disponibil ca suprafață de depozitare suplimentară. De aici rezultă un grad ridicat de 
utilizare a spațiului. Accesul rapid la orice articol se menține prin deservirea simplă. De asemenea, pot fi utilizate și utilaje mai 
mari, deoarece trebuie deschis doar un culoar de lucru și astfel dimensiunea echipamentelor nu reprezintă un factor critic 
pentru pierderile de spațiu. Utilizarea pentru rafturi cu paleți, rafturi modulare sau rafturi cu braț în consolă.

 

 

Toate avantajele pe scurt

• Grad optim de utilizare a spațiului prin economisirea culoarelor

• Reducerea costurilor pentru energie și exploatare prin depozitarea compactă 
• Acces la un singur post de depozitare

• Economie de timp și spațiu datorită traseelor mai scurte

• Posibilitate de extindere flexibilă

Competenţă în sisteme de rafturi din 1958

Rafturile reprezintă coloana vertebrală a depozitului dvs. 
Dezvoltăm pentru orice branşă şi orice necesităţi soluţii 
personalizate, care îndeplinesc cele mai înalte cerinţe privind 
calitatea şi care se dezvoltă odată cu nevoile dvs. În calitatea 
noastră de furnizor de sisteme complete, rămânem partenerul 
dvs. de la proiectare până în faza de servicii post-vânzare.

Calitate verificată. Garantat

Chiar și după construirea soluției dvs. de rafturi, ne 
preocupăm de calitatea constantă și siguranța din depozitul 
dumneavoastră. La cerere, unul dintre cei 120 de inspectori 
certificați din echipa noastră efectuează în locaţia dvs. 
inspecţia anuală prevăzută în DIN EN 15635. Dacă se constată 
lipsa vreunei componente, se livrează imediat piese de schimb 
originale.



Rafturi pentru paleți Jungheinrich
pentru avantaje maxime oferite clientului.

Flexibilitate Eficiență Siguranță
Un raft la fel de unic ca și 
afacerea dvs.

Totul pentru un flux optim 
de mărfuri.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Soluția ca sistem cu culoare 
carosabile flexibile se adaptează 
perfect nevoilor dumneavoastră. În 
funcție de tipul de depozit și 
procesul logistic dezvoltăm un 
concept personalizat, care 
garantează productivitatea maximă și 
oferă și opțiuni viitoare de extindere.

Întotdeauna la momentul potrivit în 
locul potrivit: culoarele în funcție de 
necesități pentru soluția de rafturi 
mobile pentru paleți. Astfel, pe lângă 
spațiu, economisiți și timp dar și 
distanțe. În acest mod veți putea 
ajunge în scurt timp la un bilanț 
pozitiv în ceea ce privește costurile 
de exploatare și pentru energie.

Serviciile noastre preventive și 
accesoriile aferente conferă siguranță 
pentru personal, echipamente și rafturi 
- în orice situație. Astfel, desfășurarea 
proceselor este asigurată, iar bunurile 
în care ați investit sunt protejate.

Structură modulară
• Elemente constructive standard 

pe principiu modular.
• Posibilitate de combinare cu alte 

rafturi Jungheinrich.

Soluții individualizate, în funcție de 
branșă
• Consultanță de la experți cu 

amplă experiență în branșa 
respectivă.

• Soluții personalizate pentru 
diverse branșe, de exemplu 
branșa produselor alimentare, 
comerțul en-gros, industria 
producătoare și multe altele.

Creșterea capacității de depozitare
• Culoarele de lucru economisite 

devin disponibile pentru 
depozitare.

Cel mai bun nivel de eficiență 
energetică
• Structură compactă pentru 

economisirea energiei.
• Extrem de adecvat pentru 

utilizarea în depozitele frigorifice.

Creșterea eficienței prin conectarea 
la sistemul de administrare a 
depozitului
• Raftul se deschide deja în timpul 

pornirii.
• Cursele de căutare și de corecție, 

consumatoare de timp, sunt 
eliminate.

Echipamente de siguranță pentru un 
mod de lucru în siguranță
• Reglete de borne și cortine 

luminoase.
• Întrerupător de deblocare.
• Întrerupător pentru oprirea de 

urgență.

Siguranța proceselor prin integrarea 
sistemelor
• Vedere de ansamblu în timp real 

asupra nivelului de activitate.
• Reducerea deplasării greșite a 

mărfurilor, deoarece se deschide 
întotdeauna doar culoarul corect.
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