
Regalni sistem
Kompaktno skladišče s satelitskimi 
vozički



Sanjska kombinacija
za večjo učinkovitost.
Voziček, kanalni regal in nosilno vozilo v popolnem medsebojnem delovanju.

Kompaktna skladišča z vozički združujejo največjo izkoriščenost prostora v skladišču z visoko zmogljivostjo pretoka blaga. 
Za kanalno skladišče je značilna prilagodljivost glede na različno število izdelkov, za katero se globina kanala pri načrtovanju 
optimalno uskladi. Osnova za to je sistem iz kanalnega regala, samovozečega vozička v kanalih, in vozila za uskladiščenje in 
izskladiščenje blaga. V okoljih s hitrim naraščanjem pretoka blaga, pri nizki do srednji raznolikosti izdelkov, so sistemi 
vozičkov za doseganje velike produktivnosti brez primere. Prihranili boste tudi pri času in poteh: medtem ko voziček UPC še 
skladišči, se vozilo odpelje, da do odprtine kanala pripelje naslednjo paleto. Jungheinrichovi vozički UPC (Under Pallet 
Carrier) zapeljejo pod palete, da jih dvignejo. Primerni so za dvigovanje palet različnih velikosti. Tudi ko potrebujete večje 
kapacitete, je sistem vozičkov UPC prilagodljiv in ga lahko za povečanje pretoka blaga razširite z dodatnimi regalnimi bloki ali 
z dodatnimi vozički UPC. Običajna področja uporabe so hladilniška skladišča, vmesna skladišča v proizvodnji, skladišča za 
dopolnjevanje zalog in komisioniranje ter celotna špediterska panoga.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Kompaktno skladiščenje za optimalen izkoristek prostora

• Zelo visoka zmogljivost pretoka blaga

• Skladiščenje različnih vrst palet v istem regalnem sistemu

• Previdno ravnanje s tovorom

• Izvedljivo skladiščenje po metodah LIFO in FIFO

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.



Kompaktno skladišče z vozički,
ki se vedno obnese.

Prilagodljivost Učinkovitost Varnost
Regal, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Vse za optimalen 
materialni tok.

Najboljše razmere za varno 
delo.

Pametni sistem iz sistema kanalov, 
nosilnega vozila in vozička je 
mogoče prilagoditi različnim 
namenom uporabe in vašim 
razmeram v skladišču ter jih vedno 
znova konfigurirati. Izvedljive so tudi 
razširljive rešitve z uporabo dodatnih 
vozičkov.

Kompaktno skladiščenje in 
samostojen vstop vozička v kanal 
prihranijo delovne hodnike, 
skladiščni prostor je optimalno 
izkoriščen in znatno se poveča 
komisionirna zmogljivost.

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

Prilagodljiva skladiščna strategija
• Primerna za metodi skladiščenja 

FIFO in LIFO.

Različna področja uporabe
• Omogoča uporabo vozil za široke 

in ozke hodnike.
• Mogoč je prevoz palet različnih 

dimenzij.
• Opcija: na voljo paket hladilniške 

opreme.

Največja izkoriščenost prostora
• Zaradi zgoščenega skladiščenja je 

na isti površini mogoče skladiščiti 
več palet.

• Optimalna izkoriščenost prostora: 
do 90-odstotna napolnjenost.

• Nič več delovnih hodnikov zaradi 
samovozečega vozička.

Prihranek pri stroških
• Brez poškodb regalov in blaga.
• S kompaktnim skladiščenjem 

boste bolje izkoristili drage 
uporabne površine.

• Nizek začetni vložek (v primerjavi 
z drugimi kompaktnimi skladišči).

Večja zaščita oseb
• Velika izbira standardne varnostne 

opreme za voziček.
• Stacionarni varnostni sistem 

hodnikov (opcija).
• Mobilni sistemi za zaščito oseb.

Visoka varnost zalog
• Omogoča permanentno inventuro.



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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