
Система стелажів
Шатлова система компактного 
зберігання



Команда мрії
для більшої ефективності.
Шатл, канальний стелаж та навантажувач у ідеальній взаємодії.

Компактна система складування шатлового типу поєднує в собі максимальне використання простору на складі з 
одночасно високим коефіцієнтом вантажообігу . Типовим для канального складу є гнучкість щодо різної кількості 
товарів, для яких глибина каналу оптимально узгоджується під час планування. Основою є система канальних 
стелажів, шатлів, які самостійно рухаються в каналах, і навантажувачів для завантаження та розвантаження 
товару. На складських територіях, що можуть швидко збільшуватись і мають невеликий та середній асортимент 
товарів, системи складування шатлового типу є неперевершеними для досягнення високої пропускної здатності. 
Також зменшуються час і відстань: Поки шатл для палет  UPC завантажується, навантажувач вже рухається, щоб 
транспортувати наступну палету до отвору каналу. Шатли, Jungheinrich Under Pallet Carrier, рухаються під 
палетами, які вони піднімають. Вони підходять для транспортування палет різного розміру. Навіть при постійно 
зростаючих вимогах, з системою складування шатлового типу  UPC ви залишаєтесь гнучкими й можете 
розширити її за допомогою додаткових стелажних блоків або збільшити пропускну здатність завдяки додатковим 
шатлам для палет. Типові області використання: низькотемпературні склади, резервні склади виробничих 
підприємств, склади для комплектування замовлень та уся галузь експедиторських послуг.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Компактне складування для оптимального використання простору
• Дуже великий вантажообіг
• Зберігання палет різних типів в одній стелажній системі
• Обережне поводження при складуванні
• Можливість реалізації методів LiFo та FiFo

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 компакта система складування 
шатлового типу
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.

Розумну систему, що складається 
із канальної системи, 
навантажувача та шатла, можна 
пристосувати до різних цілей та 
ваших власних вимог до складу та 
знову і знову переналаштовувати. 
Масштабний підхід також є 
можливим завдяки використанню 
додаткових шатлів.

Завдяки компактному зберіганню 
та автономному входу шатла в 
канал, можна зекономити місце в 
робочих проходах, оптимально 
використати площу та значно 
підвищити продуктивність 
комплектування.

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.

Гнучка складська стратегія
• Підходить для роботи методом 

FiFo й LiFo.

Різні сфери застосування
• Можливість експлуатації 

широкопрохідних і 
вузькопрохідних машин.

• Можливість транспортування 
палет різних розмірів.

• Опція: Можливість модифікації 
для холодильних складів.

Максимальне використання 
простору
• Більше палет на однаковій 

площі підлоги завдяки 
компактному зберіганню.

• Оптимальне використання 
простору: Рівень заповнення 
до 90 %.

• Відсутність робочих проходів 
завдяки автономним 
транспортувальникам.

Економія коштів
• Відсутність пошкоджень 

стелажів і товарів.
• Компактне зберігання 

економить дорогу площу 
приміщення.

• Низькі початкові інвестиції 
(порівняно з іншими видами 
компактного складування).

Посилений захист персоналу
• Численні стандартні запобіжні 

пристрої на шатлі.
• Стаціонарна система безпеки 

проходу (опція).
• Мобільні системи 

індивідуального захисту.

Висока безпека запасів
• Уможливлює постійну 

інвентаризацію.



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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