
Regalni sistem
Prevozni paletni regal



Prilagodljiv sistem hodnikov
za majhne prostore.
Za najboljšo izkoriščenost prostora v različnih vrstah skladišč.

Hodniki med regalnimi enotami so tisti, ki zasedajo vaše prepotrebne površine. S pomičnimi regali lahko to učinkovito rešite 
in prihranite do 90 % prostora. V tem sistemu se delovni hodnik odpre samo tam, kjer ga potrebujete, tako da regale 
odmaknete. Tehnologija, ki to omogoča: pomični regali, ki so nameščeni na električno gnanih podstavkih (»vozičkih«). 
Upravljanje poteka centralno na posamičnem regalu ali z daljinskim upravljanjem. Seveda je prihranjeni prostor na voljo kot 
dodatna skladiščna površina. To omogoča izredno visoko stopnjo izkoriščenosti prostora. Zaradi preprostega upravljanja se 
ohrani hiter dostop do vseh artiklov. Brez težav je mogoče uporabljati tudi večja vozila, saj je hkrati vedno treba odpreti le en 
delovni hodnik in velikost vozil zato ni ključen dejavnik za izgubo prostora. Izvedljivo za paletne, polične in konzolne regale.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Optimalna izkoriščenost prostora z manjšim številom hodnikov

• Znižanje stroškov energije in obratovanja zaradi kompaktnega skladiščenja 
• Dostop do enega mesta

• Prihranek časa in energije zaradi krajših poti

• Prilagodljiva nadgradnja

Strokovnjaki za regale že od leta 1958.

Vaše skladišče stoji na regalih. Za vsako panogo in potrebo 
oblikujemo rešitev po meri, ki ustreza najstrožjim kakovostnim 
zahtevam in raste skupaj z vašimi potrebami. Kot ponudnik 
sistemskih rešitev vas spremljamo vse od projektiranja do 
poprodajnih storitev.

Preverjena kakovost. Zagotovljeno.

Tudi če izbrana regalna rešitev že stoji, poskrbimo za kakovost 
in varnost v skladišču. Imamo službo 120 inšpektorjev, ki na 
vašo željo in skladno s standardom EN 15635 pri vas opravijo 
pregled. Če kar koli manjka, dostavimo še originalne 
nadomestne dele.



Jungheinrichov paletni regal,
ki se vedno obnese.

Prilagodljivost Učinkovitost Varnost
Regal, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Vse za optimalen 
materialni tok.

Najboljše razmere za varno 
delo.

S prilagodljivimi premičnimi hodniki 
vašo sistemsko rešitev prilagodimo 
natanko vašim potrebam. Glede na 
vrsto skladišča in logistični postopek 
razvijemo zasnovo po meri, ki 
zagotavlja največjo produktivnost, 
omogoča pa tudi možnosti prihodnje 
razširitve.

Vedno ob pravem času na pravem 
mestu: rešitev paletnega regala s 
hodniki glede na potrebe. Tako ne 
boste prihranili le prostora, temveč 
tudi čas in prevožene razdalje. In 
kmalu boste dosegli pozitivno 
bilanco pri stroških energije in 
obratovalnih stroških.

S preventivnimi storitvami in 
primernimi regalnimi dodatki 
poskrbimo, da so ljudje, vozila in regali 
vedno varni. Poslovanje tako ni 
ogroženo in blago je zaščiteno.

Modularna struktura
• Standardni moduli.
• Združljivost z drugimi regali 

Jungheinrich.

Rešitve po meri panoge
• Strokovno svetovanje po 

panogah.
• Rešitve po meri za številne 

panoge, denimo živilsko panogo, 
veletrgovino, proizvodnjo in 
številne druge.

Povečanje skladiščne zmogljivosti
• Prihranjene delovne hodnike 

lahko uporabite za skladiščenje.

Najboljši izkoristek moči
• Kompaktna izvedba za manjšo 

porabo energije.
• Primeren zlasti za uporabo v 

hladilnici.

Izboljšanje učinkovitosti zaradi 
povezave s sistemom za upravljanje 
skladišča (WMS)
• Regal se odpre že med 

približevanjem.
• Nič več zamudnega iskanja in 

izgube časa zaradi napačne 
vožnje.

Varnostne naprave za varno delo
• Stikalne letve in fotocelice.
• Sprostitvena stikala.
• Glavno stikalo za izklop.

Postopkovna varnost zaradi sistemske 
integracije
• Sprotni pregled stanja dejavnosti.
• Zmanjšanje napačnih premikov 

blaga, ker se vedno odpre samo 
pravi hodnik.



Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 
Certificirani so nemški proizvodni obrati 

v krajih Norderstedt, Moosburg in 
Landsberg.
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