
Regálový systém
Posuvný paletový regál



Flexibilní systém uliček
při stísněné prostorové konstelaci.
Pro maximální využití místa v různých typech skladů.

Uličky mezi jednotlivými regály, které optimalizují prostorové využití plochy vašeho skladu na nejvyšší míru. Využitím 
posuvných regálů ušetříte až 90 % místa. Odsunutím regálů od sebe se u tohoto systému otevírá pracovní ulička vždy jen 
tam, kde ji zrovna potřebujete. Jaká se za tím skrývá technika? Jedná se o posuvné regály, které jsou instalované na 
elektricky poháněných soklech („podvozcích“). Řízení probíhá centrálně z jednotlivého regálu nebo dálkovým ovládáním. 
Získané místo lze samozřejmě využít jako další skladovací plochu. Výsledkem je dokonalé využití místa. Díky snadnému 
ovládání se tím rychlost přístupu ke každé položce nijak nesníží. Použít můžete bez problémů i větší vozíky, protože 
nemusíte otevírat nikdy více než jednu pracovní uličku. Velikost vozíků tak pro zachování optimálního využití místa 
nepředstavuje žádný kritický faktor. Systém lze využít pro paletové, policové a konzolové regály.

 

 

Přehled výhod

• Optimální využití místa úsporou uliček

• Nižší energetické a provozní náklady využitím kompaktního skladování 
• Přístup k jednotlivým regálovým místům

• Úspora času a energie díky kratším trasám

• Flexibilně rozšiřitelný

Kompetence v oblasti regálů od roku 1958

Regály jsou páteří vašeho skladu. Pro každé odvětví a pro 
každou potřebu vytváříme řešení na míru, které splní nejvyšší 
požadavky na kvalitu a roste spolu s vašimi požadavky. Jako 
dodavatelé systémů jsme vaším kontaktním partnerem od 
plánování až po poprodejní servis.

Ověřená kvalita. Zaručeně

I když už váš regál stojí, stále se staráme a trvalou kvalitu a 
bezpečnost ve vašem skladu. Na přání u vás provede některý 
z našich 120 certifikovaných inspektorů předepsanou 
každoroční kontrolu podle DIN EN 15635. Pokud zjistíme, že 
něco chybí, ihned dodáme originální náhradní díly.



Váš Jungheinrich paletový regál
pro maximální užitek zákazníka.

Flexibilita Efektivita Bezpečnost
Regál stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Všechno pro váš optimální 
materiálový tok.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Systémové řešení posuvných uliček 
přizpůsobíme vašim potřebám. Podle 
typu skladu a logistických procesů 
vyvíjíme koncepce přizpůsobené 
konkrétním potřebám zákazníka. 
Jsou zárukou vysokého stupně 
produktivity a zároveň umožňují 
potenciální rozšíření v budoucnosti.

Ve správný čas na správném místě - 
uličky mezi vašimi posuvnými 
paletovými regály koncipované dle 
vašich konkrétních požadavků. 
Kromě místa ušetříte i čas a zkrátíte 
délku tras. Pozitivní bilance a 
zejména úspora energie a nákladů 
tak na sebe nenechá dlouho čekat.

Naše preventivně nabízené služby a 
vhodné příslušenství regálů zajistí 
bezpečnost osob, vozíků a regálů 
v každé situaci. Vaše procesy tak 
zůstanou bezpečné a investiční 
majetek chráněný.

Modulární konstrukce
• Standardní konstrukční prvky na 

principu stavebnice.
• Kombinace s jinými regály 

Jungheinrich.

Individuální řešení pro jednotlivé 
obory
• Poradenství zajištěné odborníky 

s fundovanými zkušenostmi 
v oboru.

• Řešení na míru pro různé obory, 
např. potravinářství, 
velkoobchody, výrobní haly a 
mnohé jiné.

Zvýšení kapacity skladu
• Ušetřené pracovní uličky jsou 

k dispozici k dalšímu využití 
skladu.

Nejvyšší energetická efektivita
• Kompaktní konstrukce pro úsporu 

energie.
• Vhodný zejména pro provoz 

v chladírnách.

Zvýšení efektivity díky napojení WMS
• Regál se otevírá již během 

příjezdu vozíku.
• Bez časově náročných 

vyhledávacích a korekčních jízd.

Ochranná zařízení pro větší 
bezpečnost při práci
• Ochranné spínací lišty a světelné 

závory.
• Uvolňovací spínač.
• Hlavní vypínač.

Procesní bezpečnost díky systémové 
integraci
• Přehled o stavu aktivity v reálném 

čase.
• Snížení frekvence chyb při pohybu 

zboží, protože se otevře pouze 
jedna (správná) ulička.



Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  
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