
Regálový systém
Kompaktní sklady typu Shuttle



Váš vysněný tým
pro vyšší efektivitu.
Nosič (Carrier), kanálový regál a nosný vozík v perfektní souhře.

Kompaktní sklady typu Shuttle jsou dokonalou kombinací maximálního využití místa ve skladu a vysokého výkonu při 
překládce. Pro kanálové sklady je charakteristická flexibilita ve vztahu k rozmanitosti počtu položek, pro kterou je při 
plánování nastavena optimální hloubka kanálu. Základem je systém sestávající z kanálových regálů, vozíků typu Shuttle 
samostatně pojíždějících v kanálu a z nosných vozíků pro zakládání a vykládání zboží. V rychle rostoucích odvětvích 
v provozech s malou až středně velkou variabilitou položek jsou k dosažení vysokého stupně výkonu systémy Shuttle 
k nezaplacení. Šetříte ale i čas a délku tras: Zatímco vozík UPC Shuttle ještě zakládá, přepravní vozík se již rozjíždí, aby 
přepravil další paletu na začátek kanálu. Jungheinrich vozíky UPC typu Shuttle (Under Pallet Carrier) podjedou paletu 
určenou k naložení. Jsou koncipované k nakládání různě velkých palet. I při rostoucích požadavcích ve vašem skladu 
zůstanete s vozíky UPC Shuttle flexibilní - můžete rozšířit tento systém přidáním dalších bloků regálů, a nebo zvýšit výkon ve 
skladu pomocí dalších vozíků UPC Shuttle. Tyto systémy jsou vhodné zejména do mrazíren, rezervních skladů pro 
dlouhodobé skladování zboží s nárazovým vyskladňováním, do vychystávacích skladů a samozřejmě i do celé spediční 
branže.

 

 

Přehled výhod

• Kompaktní skladování pro optimální využití místa

• Vysoký výkon při překládce

• V jednom a témže regálovém systému můžete skladovat různé typy palet

• Manipulace šetrná ke zboží

• Využít lze metodu LiFo i FiFo

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 kompaktní sklad typu Shuttle
pro maximální užitek zákazníka.

Flexibilita Efektivita Bezpečnost
Regál stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Všechno pro váš optimální 
materiálový tok.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Chytrý systém sestávající z kanálu, 
nosného vozíku a nosiče (Carrier) lze 
přizpůsobit různým typům použití a 
specifikům vašeho skladu. Kromě 
toho je možné opakovaně měnit 
jeho konfiguraci. Díky využití dalších 
vozíků typu Shuttle jsou možné i 
určité úpravy.

Díky kompaktnímu skladování a 
samostatnému vjezdu nosiče 
(Carrier) do kanálu ušetříte pracovní 
uličky, optimálně využijete plochu 
skladu a výrazně zvýšíte výkon při 
vychystávání.

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.

Flexibilní strategie skladu
• Vhodné pro metodu FiFo i LiFo.

Různé možnosti použití
• Obsluha s vozíky pro použití 

v širokých i úzkých uličkách.
• Přeprava palet s různými rozměry.
• Jako volitelné vybavení: Balíček 

vybavení pro provoz 
v chladírnách.

Maximální využití prostoru
• Více palet při stejném půdorysu 

haly díky skladování s vysokou 
hustotou.

• Optimální využití prostoru: 
Naplnění až 90 %.

• Díky autonomním systémům 
s nosiči (Carrier) odpadají 
pracovní uličky.

Úspora nákladů
• Žádné škody na regálech, zařízení 

či zboží.
• Kompaktní skladování – úspora 

drahé užitné plochy.
• Nízká prvotní investice 

(v porovnání s jinými 
kompaktními sklady).

Větší bezpečnost pro personál
• Celá řada standardních 

bezpečnostních zařízení u systému 
Shuttle.

• Pevné zařízení k zajištění uličky 
(volitelné vybavení).

• Mobilní systém ochrany osob.

Vysoký stupeň bezpečnosti materiálu
• Možná permanentní inventura.



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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