
Állványrendszer
Szatellit kocsis kompakt raktár



Az álomcsapat
a nagyobb hatékonyság érdekében.
Hordozó, csatornás állványrendszer és hordozójármű tökéletes 
együttműködése.

A szatellit kocsis kompakt raktárak ötvözik egymással a raktáron belüli maximális helykihasználást és a nagy rakodási 
teljesítményt. A csatornás raktárakat rugalmasság jellemzi az árudarabszámok tekintetében, és a tervezés során ennek 
megfelelően optimalizálják a csatornamélységet. Ennek alapja egy csatornás állványrendszer, az áruk be- és kitárolására 
szolgáló, a csatornákban önállóan mozgó szatellit kocsikkal és szállítójárművekkel. Dinamikusan változó környezetekben kis 
és közepes cikkválaszték esetén a szatellit kocsis rendszerek felülmúlhatatlanok teljesítmény tekintetében. Időt és távolságot 
is megtakarítanak: Miközben a UPC szatellit kocsi még betárolást végez, a jármű már újra elindul, hogy a következő raklapot 
a csatornanyíláshoz vigye. A Jungheinrich Under Pallet Carrier szatellit kocsik az általuk felvett raklapok alá gurulnak. 
Különböző méretű raklapok felemelésére alkalmasak. A UPC szatellit kocsis rendszer növekvő igények esetén is garantálja a 
rugalmasságot, mivel a további állványblokkokkal bővíthető, ill. a rakodás további UPC szatellit kocsikkal gyorsítható. 
Jellemző alkalmazási területei a mélyhűtött raktárak, a gyártási pufferraktárak, a komissiózó utántöltő raktárak és a teljes 
szállítmányozási szolgáltatási ágazat.

 

 

Előnyök áttekintése

• Kompakt tárolás az optimális helykihasználás érdekében

• Rendkívüli rakodási teljesítmény

• Különböző raklaptípusok tárolása ugyanabban az állványrendszerben

• Rakománykímélő kezelés

• LiFo és FiFo módszerek valósíthatók meg

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.



Szatellit kocsis kompakt raktár
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 csatornarendszerből, 
hordozójárműből és hordozóból álló 
intelligens rendszer hozzáigazítható 
és bármikor újra konfigurálható a 
különböző alkalmazási célokhoz és 
az Ön egyedi igényeihez. További 
szatellit kocsik használatával 
méretezhető megoldások is 
megvalósíthatók.

A kompakt tárolás és a hordozónak a 
csatornába való önálló behajtása 
révén munkafolyosók takaríthatók 
meg, a raktárfelület optimálisan 
kihasználható és jelentősen nő a 
komissiózási teljesítmény.

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.

Rugalmas tárolási stratégia
• FiFo és LiFo elvű raktározáshoz 

alkalmas.

Különböző alkalmazási területek
• Széles és keskeny folyosós 

járművekkel is kiszolgálható.
• Különböző méretű raklapok 

szállíthatók.
• Opcionálisan: Hűtőházi 

felszereltség rendelhető.

Maximális helykihasználás
• Több raklap ugyanazon a 

csarnok-alapterületen a 
tömörített tárolásnak 
köszönhetően.

• Optimális térfogat-kihasználás: 
Feltöltési szint akár 90%.

• Munkafolyosók feleslegessé 
válása önálló hordozók révén.

Költségmegtakarítás
• Az állványrendszer és az áruk 

károsodása nélkül.
• Kompakt tárolással drága hasznos 

felületeket takaríthat meg.
• Alacsony kezdeti befektetés (más 

kompakt tárolási rendszerekhez 
képest).

Fokozott személyvédelem
• Számos szabványos biztonsági 

berendezés a szatellit kocsin.
• Helyhez kötött folyosóbiztonsági 

rendszer (opcionális).
• Mobil személyvédelmi rendszerek.

Nagyfokú készletbiztonság
• Folyamatos leltár lehetősége.



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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