
Система стелажів
Мобільний стелаж



Гнучка ходова система
з малою площею.
Для найкращого використання місця при різних видах зберігання.

Проходи між стелажами  - це те, що може задовольнити ваші потреби у додатковій площі. За допомогою 
пересувних стелажних блоків ви можете ефективно це виправити та заощадити до  90 % місця. У цій системі 
робочий прохід відкривається завдяки розсуванню стелажів саме там, де це вам зараз потрібно. Технологія, що 
стоїть за цим: Пересувні стелажі, які встановлені на спеціальні платформи з електроприводом. Керування 
здійснюється централізовано з окремого стелажу або за допомогою пульту дистанційного керування. 
Збережений простір, звичайно можна використати як додаткове місце для зберігання. Як результат маємо 
надзвичайно високий рівень корисного використання площі. Просте управління забезпечує швидкий доступ до 
будь-якого товару. Навіть велика техніка може працювати в стелажах без проблем, оскільки потрібно відкривати 
лише один прохід, і, отже, розміри техніки не є критичним фактором щодо впливу на площу складу. Для 
використання з піддонними, модульними та консольними стелажними системами

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Оптимальне використання простору за рахунок економії місця для проходів
• Зниження витрат на енергію та виробничих витрат завдяки компактному 

зберіганню 
• Доступ до окремих вантажних місць
• Економія часу та енергії завдяки меншій відстані переміщення
• Можливість гнучкого розширення

Досвід виготовлення стелажів з 1958 року

Стелажі - це кістяк вашого складу. Для кожної галузі та 
кожної потреби ми розробляємо індивідуальні рішення, 
які відповідають найвищим вимогам щодо якості і 
розвиваються разом з Вашими вимогами. Ми, як 
розробник комплексних рішень, залишаємося Вашою 
контактною особою від етапу планування до 
післяпродажного обслуговування.

Перевірена якість. Гарантовано

Якщо ваша стелажна система досить надійна, ми 
можемо подбати про збереження її якості та підтримку 
рівня безпеки на вашому складі. За запитом ми можемо 
забезпечити належну щорічну перевірку за стандартом 
DIN EN 15635, яку буде проводити один з наших 
120 сертифікованих інспекторів. Якщо чогось не 
вистачає, він привезе з собою оригінальні запчастини.



ваша палетна стелажна система від 
Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Гнучкість у 
використанні

Ефективність Безпека

Стелаж - настільки 
індивідуальний, як і ваш 
бізнес.

Все заради оптимального 
технологічного процесу.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Ми адаптуємо ваше системне 
рішення щодо гнучких проходів 
точно до ваших потреб. Залежно 
від типу зберігання та 
логістичного процесу, ми 
розробляємо індивідуальну 
концепцію, яка гарантує 
максимальну продуктивність та 
пропонує майбутні варіанти 
розширення.

Завжди в потрібному місці в 
потрібний час: проходи для 
ваших пересувних стелажів для 
палет, що відповідають потребам, 
– це і є розв'язанням проблеми. 
Таким чином ви не тільки 
економите ваш простір, але також 
час і зменшуєте відстані 
пересування. Незабаром ви 
зможете досягти позитивного 
балансу щодо витрат на енергію 
та виробничих витрат.

Наші послуги з профілактичного 
контролю та відповідне стелажне 
приладдя допоможуть вам 
створити безпечні умови для 
роботи людей, навантажувачів та 
стелажів - у будь-якій ситуації. 
Таким чином, ваші процеси не 
будуть відставати від часу, а ваші 
основні засоби завжди будуть 
захищеними.

Модульна структура
• Стандартні елементи 

конструкції за модульним 
принципом.

• Можливість комбінування з 
іншими стелажами 
Jungheinrich.

Індивідуальні рішення для різних 
галузей
• Консультаційна підтримка з 

боку експертів з великим 
досвідом праці у відповідній 
галузі.

• Індивідуально підібрані для 
різних галузей, напр. харчової 
промисловості, гуртової 
торгівлі, виробничих та 
багатьох інших підприємств, 
рішення.

Збільшення ємкості складу
• Зекономлені робочі проходи 

готові до використання в 
якості площі складу.

Найкраща енергоефективність
• Компактна конструкція для 

економії енергії.
• Особливо підходить для 

використання в 
низькотемпературних 
камерах.

Підвищення ефективності 
завдяки підключенню до системи 
керування складом
• Стелаж відкривається прямо 

під час підходу.
• Тривалі пошукові та корекційні 

запуски більше не потрібні.

Захисні пристрої для безпечної 
роботи
• Безпечні кромки та світлові 

бар'єри.
• Вимикач блокування.
• Аварійний вимикач.

Надійність процесів завдяки 
системній інтеграції
• Огляд стану активності в режимі 

реального часу.
• Зменшення помилок під час 

руху товарів, оскільки завжди 
відкривається лише правильний 
прохід.



ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 
Заводи, центри збуту і сервіс 

Jungheinrich у Європі ISO 9001/ ISO 
14001.
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