
Állványrendszer
Gördíthető raklapállvány



Rugalmas folyosórendszer
kis alapterületen.
A maximális helykihasználás érdekében a különféle raktártípusoknál.

Az állványegységek közötti folyosók a felületek iránti igény növekedését eredményezik. Erre hatékony megoldást jelentenek 
a gördíthető állványegységek, amelyekkel akár 90% hely is megtakarítható. Ebben a rendszerben a munkafolyosó az 
állványok szétválasztásával csak ott nyílik meg, ahol arra szükség van. A mögöttes technológia: elektromos meghajtású 
talapzatra („kocsi”) szerelt gördíthető állványrendszer. A vezérlés központilag az egyes állványokról vagy távirányítóval 
történik. Természetesen a megtakarított hely további raktárfelületként is rendelkezésre áll. Ez kiemelkedő helykihasználást 
eredményez. Az egyszerű kezelésnek köszönhetően a termékekhez való gyors hozzáférés továbbra is garantált. A nagyobb 
járművek is problémamentesen használhatók, mert egyszerre csak egy munkafolyosót kell megnyitni, így a járművek mérete 
nem kritikus a helyveszteség szempontjából. Használható raklap-, kézi kiszolgálású és karos állványokhoz.

 

 

Előnyök áttekintése

• Optimális helykihasználás a folyosók megtakarításával

• Energia- és üzemeltetési költségek csökkentése a kompakt tárolás révén 
• Egyedi helyen történő hozzáférés

• Idő- és energiamegtakarítás a rövidebb menettávolságoknak köszönhetően

• Rugalmasan bővíthető

Szakértelem az állványok területén 1958 óta

Raktárának tartópillerét az állványrendszerek biztosítják. 
Bármilyen ágazatra és igényre megtaláljuk a megfelelő 
megoldást, melyek a legmagasabb minőségi feltételeknek is 
megfelelnek és az Ön követelményeivel együtt nőnek. A teljes 
rendszer szállítójaként támogatjuk Önt a tervezéstől egészen 
a szervizszolgáltatásokig.

Ellenőrzött minőség. Garantáltan

Amennyiben már készen van állványrendszere, továbbra is 
biztosítjuk raktárában a folyamatos minőséget és biztonságot. 
Kérésére szakképzett ellenőreink DIN EN 15635 előírás szerint 
elvégzik Önnél az előírt éves állványfelülvizsgálatot. 
Amennyiben valamilyen hiányosságot találnak, ott a 
helyszínen megrendelheti náluk eredeti alkatrészeinket.



Jungheinrich állvány raklapok 
tárolására
az ügyfelek igényeit maximálisan szem 
előtt tartva.

Rugalmasság Hatékonyság Biztonság
Egyedi állvány az Ön 
igényeire szabottan.

Minden az optimális 
anyagáramlás érdekében.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

A rendszermegoldást a rugalmasan 
gördíthető folyosókkal pontosan az 
Ön igényeihez igazítjuk. 
Raktártípustól és logisztikai 
folyamattól függően személyre 
szabott koncepciót dolgozunk ki, 
amely maximális termelékenységet 
garantál és a későbbi bővítés 
lehetőségét is biztosítja.

Mindig a megfelelő időben és a 
megfelelő helyen: igény szerinti 
folyosók az Ön gördíthető 
raklapállványos megoldásához. Ez 
nemcsak helyet takarít meg, hanem 
időt és távolságot is. Így az energia- 
és működési költségek 
szempontjából hamarosan már 
pozitív mérleget vonhat.

Állvány-felülvizsgálati szolgáltatásunk 
és a megfelelő állványkiegészítők 
biztosítják, hogy a dolgozók, a gépek 
és az állványok is biztonságosak 
legyenek – minden helyzetben. Így a 
folyamatok zavartalanul működnek és 
az eszközök is biztonságban vannak.

Moduláris felépítés
• Standard építőelemek moduláris 

elvvel.
• Más Jungheinrich állványokkal 

kombinálható.

Egyedi ágazati megoldások
• Szakértői tanácsadás 

megalapozott iparági 
tapasztalattal.

• Testre szabott megoldások 
különböző iparágak számára, pl. 
élelmiszeripar, 
nagykereskedelem, gyártás és 
további iparágak.

Tárolókapacitás növekedése
• A kevesebb munkafolyosó révén 

több tárolófelület áll 
rendelkezésre.

Kiváló energiahatékonyság
• Kompakt kialakítás az 

energiatakarékosság érdekében.
• Különösen alkalmas 

hűtőházakban való használatra.

Hatékonyságnövelés a WMS-hez 
való kapcsolódás révén
• Az állványrendszer már 

közelítéskor kinyílik.
• Nincs szükség időigényes 

keresési és korrekciós menetekre.

Védőberendezések a biztonságos 
munkavégzéshez
• Érzékelő csíkok és fénysorompók.
• Engedélyező kapcsoló.
• Vészkapcsoló.

Folyamatbiztonság a rendszer- 
integráció révén
• Valós idejű áttekintés a tevékenység 

állapotáról.
• Áruk helytelen mozgásának 

csökkentése, hiszen mindig csak a 
megfelelő folyosó nyílik meg.



Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

 Minősített német gyárak Norderstedtben 
és Moosburgban.  
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