
Regálový systém
Pojazdný paletový regál



Flexibilný systém uličiek
v prípade malého priestoru
Na maximálne využitie priestoru v rôznych skladových typoch.

To, čo má zásadný vplyv na plošné požiadavky skladu, sú uličky vedúce medzi regálovými jednotkami. V tom vám môžu 
účinne pomôcť pojazdné regálové jednotky, ktoré dokážu ušetriť až 90 % miesta. V tomto systéme sa pracovná ulička otvára 
posunutím regálov do strán vždy iba vtedy, keď to práve budete potrebovať. Technika, ktorá to umožňuje: pojazdné regály, 
ktoré sú namontované na elektricky poháňaných sokloch („vozíkoch“). Riadenie sa uskutočňuje centrálne z jednotlivých 
regálov alebo pomocou diaľkového ovládania. Ušetrený priestor potom samozrejme možno využiť ako dodatočnú 
skladovaciu plochu. Z toho vyplýva extrémne vysoká miera využitia priestoru. Vďaka jednoduchej obsluhe zostáva 
zachovaný rýchly prístup ku každému výrobku. Bez problémov možno používať aj väčšie vozíky, keďže vždy treba otvoriť iba 
jednu pracovnú uličku, vďaka čomu nie je veľkosť vozíkov žiadnym kritickým faktorom straty priestoru. Realizovateľné 
v prípade paletových a policových regálov, ako aj regálov s previsnutým koncom.

 

 

Prehľad všetkých výhod

• Optimálna miera využitia priestoru vďaka ušetreniu potreby uličiek

• Zníženie energetických a prevádzkových nákladov vďaka kompaktnému 
skladovaniu 

• Prístup k jednotlivým skladovacím miestam

• Úspora času a energie vďaka kratším jazdným trasám

• Flexibilné rozšírenie

Kompetentnosť v oblasti regálov už od roku 
1958

Regály sú chrbtovou kosťou vášho skladu. Pre každý sektor a 
všetky potreby vyvíjame riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú 
najvyššie požiadavky na kvalitu a ktoré rastú spolu s vašimi 
požiadavkami. Ako poskytovateľ systémových riešení budeme 
vašou kontaktnou osobou od plánovania až po popredajný 
servis.

Osvedčená kvalita. Zaručene

Aj keď už máte svoje regálové riešenie postavené, postaráme 
sa v sklade o jeho kvalitu a bezpečnosť. Na požiadanie u vás 
jeden z našich 120 certifikovaných inšpektorov vykoná 
povinnú výročnú kontrolu podľa DIN EN 15635. Ak by niečo 
chýbalo, ihneď doručíme aj originálne náhradné diely.



Váš paletový regál Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.

Flexibilita Efektivita Bezpečnosť
Regál, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Všetko pre optimálny tok 
materiálu.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vaše systémové riešenie s flexibilne 
pojazdnými uličkami presne 
prispôsobíme vašim potrebám. 
V závislosti od typu skladu 
a logistického procesu pre vás 
vyvinieme na mieru šitý koncept, 
ktorý zaručuje maximálnu 
produktivitu a ponúka možnosti 
rozšírenia v budúcnosti.

Vždy v pravý čas na pravom mieste: 
uličky zodpovedajúce potrebám 
vášho riešenia pojazdného 
paletového regála. Tým ušetríte 
okrem priestoru a času aj prepravné 
trasy. Tak už čoskoro uvidíte 
pozitívny prínos v otázke nákladov na 
energie a prevádzku.

Naše preventívne služby a vhodné 
regálové príslušenstvo sa postarajú 
o to, aby boli ľudia, vozíky a regály 
vždy v bezpečí, a to v každej situácii. 
Tak zostanú vaše procesy plynulé 
a investičné tovary chránené.

Modulárna štruktúra
• Štandardné konštrukčné prvky 

v modulárnom princípe.
• Kombinovateľné s inými regálmi 

Jungheinrich.

Individuálne riešenia pre jednotlivé 
odvetvia
• Poradenstvo od odborníkov 

s profesionálnymi skúsenosťami 
v priemysle.

• Riešenia šité na mieru pre rôzne 
odvetvia, napr. potravinársky 
priemysel, veľkoobchod, výrobný 
priemysel a mnoho ďalších.

Zvýšenie skladovej kapacity
• Ušetrené pracovné uličky môžete 

využiť na skladovanie.

Maximálna energetická účinnosť
• Kompaktná konštrukcia na 

úsporu energie.
• Zvlášť vhodné na použitie 

v mraziarni.

Zvýšenie efektivity vďaka zapojeniu 
do systému WMS
• Regál sa otvára už počas príjazdu.
• Žiadna potreba časovo 

náročných jázd s cieľom hľadania 
tovaru či opravy chybného 
vyzdvihnutia.

Ochranné zariadenia na bezpečnú 
prácu
• Spínacie lišty a svetelné závory.
• Schvaľovacie tlačidlo.
• Núdzový vypínač.

Procesná bezpečnosť vďaka 
systémovej integrácii
• Prehľad o stave aktivity v reálnom 

čase.
• Zníženie miery nesprávneho 

pohybu tovaru, keďže sa vždy 
otvára iba správna ulička.



Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

 Naše výrobné závody v Norderstedte a 
Moosburgu sú certifikované.  
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