
Reolsystem
Mobil pallereol



Det fleksible gangsystem
på lidt plads.
Giver optimal pladsudnyttelse i diverse lagertyper.

Det er gangene mellem reolenhederne, der driver dit arealbehov i højden. Med mobile reolenheder afhjælper du effektivt 
pladsmangel og sparer op til 90 % plads. I dette system åbnes en arbejdsgang ved at skubbe reolerne fra hinanden lige der, 
hvor du har behov for det. Teknikken bag dette: Mobile reoler, der er monteret på elektrisk drevne sokler (”vogne”). Styringen 
sker centralt fra den enkelte reol eller med fjernstyring. Naturligvis er den sparede plads til rådighed som ekstra lagerareal. 
Det giver en ekstrem høj udnyttelsesgrad. Den hurtige adgang til alle varer bevares med den enkle betjening. Der kan også 
uden problemer anvendes store trucks, fordi det hele tiden kun er nødvendigt at åbne én gang, så truckens størrelse ikke er 
en afgørende faktor for tab af plads. Kan anvendes i palle-, hylde og grenreoler.

 

 

Alle fordele ved første øjekast

• Optimal pladsudnyttelsesgrad, da der spares gange

• Energi- og driftsomkostningerne reduceres med kompakt opbevaring 
• Adgang til enkelplads

• Tids- og energibesparelse med kortere køreveje

• Mulighed for fleksibel udbygning

Reolkompetence siden 1958

Reoler er rygraden i dit lager. Vi udvikler skræddersyede 
løsninger til enhver branche og ethvert behov, og som 
opfylder de strengeste kvalitetskrav og vokser i takt med dine 
krav. Som systemudbyder er vi din partner fra planlægningen 
til eftersalgsservice.

Gennemprøvet kvalitet. Garanteret

Selv når din reolløsning er implementeret, sikrer vi konstant 
kvalitet og sikkerhed på dit lager. Hvis det ønskes, udfører en 
af vores 120 certificerede inspektører den årlige kontrol, der 
er foreskrevet i henhold DIN EN 15635, hos dig. Hvis der 
findes mangler, leveres der samtidig originale reservedele.



Din Jungheinrich-pallereol
giver maksimale fordele.

Fleksibilitet Effektivitet Sikkerhed
En reol, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Alt til det optimale 
materialeflow.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

Din systemløsning med de fleksibelt 
mobile gange tilpasser vi præcist til 
dit behov. Afhængigt af lagertype og 
den logistiske proces udvikler vi et 
skræddersyet koncept, der sikrer den 
højeste produktivitet og giver 
mulighed for senere udvidelser.

Altid på det rigtige tidspunkt på det 
rigtige sted: De behovstilpassede 
gange i din mobile pallereolløsning. 
Dermed sparer du foruden plads 
også tid og transportkørsel. På den 
måde vil du hurtigt opnå positive 
resultater med hensyn til energi- og 
driftsomkostninger.

Vores forebyggende services og det 
passende reoltilbehør sikrer, at 
mennesker, trucks og reoler er på den 
sikre side i enhver situation. På den 
måde forbliver dine processer hele 
tiden i bevægelse og dine 
produktionsmidler beskyttede.

Modulopbygning
• Standardkomponenter i 

modulsystem.
• Kan kombineres med andre reoler 

fra Jungheinrich.

Individuelle brancheløsninger
• Du bliver rådgivet af eksperter 

med omfattende brancheerfaring.
• Skræddersyede løsninger til 

forskellige brancher, f.eks. 
fødevarebranchen, 
engroshandelen, 
produktionsvirksomheder og 
mange andre.

Øget lagerkapacitet
• De sparede arbejdsgange kan 

anvendes til opbevaring.

Optimal energieffektivitet
• Kompakt konstruktion giver 

energibesparelser.
• Særligt egnet til anvendelse i 

frysehus.

Øget effektivitet med tilknytning til 
lagerforvaltningssystemet
• Reolen åbnes allerede under 

tilkørslen.
• Ikke behov for tidskrævende 

søge- og korrektionskørsler.

Beskyttelsesanordninger giver sikkert 
arbejde
• Kontaktlister og lysbomme.
• Frigivelseskontakt.
• Nødafbryder.

Processikkerhed med 
systemintegration
• Overblik over aktiveringstilstand i 

realtid.
• Reduktion af forkert 

varebevægelse, da det kun er den 
rigtige gang, der åbnes.



Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

 Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg er certificeret.  
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