
Reolsystem
Mobile pallereoler



Det fleksible gangsystemet
der det er lite plass
Den beste plassutnyttelsen for ulike typer lagre.

Gangene mellom reolene gjør flatebehovet større. Mobile reolenheter kan redusere plassbehovet med inntil 90 %. I dette 
systemet åpner du arbeidsgangen ved at du skyver reolene fra hverandre der du trenger det. Mekanismen bak: Mobile reoler, 
som er montert på elektrisk drevne sokler («vogner»). Styring skjer sentralt fra de enkelte reolene, eller via fjernstyring. 
Plassen du sparer kan brukes som ekstra lagringsområde. Dette resulterer i ekstremt god plassutnyttelse. Enkel betjening 
gjør at du fortsatt har rask tilgang til alle artikler. Du kan også bruke større trucker fordi du bare trenger å åpne én 
arbeidsgang om gangen. Dermed er ikke størrelsen på truckene en viktig faktor med tanke på plassforbruk. Kan brukes til 
palle-, plukk- og grenreoler.

 

 

Fordeler

• Optimal plassutnyttelse med færre ganger.

• Mindre energiforbruk og lavere driftskostnader gjennom kompakt lagring. 
• Tilgang til enkelte plasser.

• Tids- og energibesparelser takket være kortere kjøreruter.

• Kan utvides etter ønske.

Reolkompetanse siden 1958

Reoler er ryggraden i lageret. Vi utvikler skreddersydde 
løsninger for alle bransjer og alle behov, som oppfyller de 
høyeste kvalitetskravene og som vokser med dine behov. Som 
systemleverandør er vi din samarbeidspartner fra planlegging 
til ettermarked.

Godkjent kvalitet – garantert

Også etter at din reolløsning er oppe og står, er vi opptatt av 
kvalitet og sikkerhet på lageret. Om ønskelig gjennomfører en 
av våre kvalifiserte reolkontrollører den årlige reolkontrollen i 
henhold til NS-EN 15635-normen hos deg. Hvis noe mangler, 
får du originale reservedeler med det samme.



Jungheinrich pallereol
med store kundefordeler.

Fleksibilitet Effektivitet Sikkerhet
Reoler – like individuelle 
som bedriften din.

Alt du trenger for en 
optimal vareflyt.

De beste forutsetningene for 
et trygt arbeidsmiljø.

Med fleksible, mobile ganger 
tilpasser vi systemløsningen din 
eksakt etter dine behov. For å kunne 
garantere høy produktivitet og 
mulighet for utvidelse i fremtiden, 
utvikler vi et konsept som er 
skreddersydd til ditt lager og din 
logistikkprosess.

Alltid på riktig sted til riktig tid: 
gangene som passer din løsning for 
mobile pallereoler. I tillegg til at du 
får bedre plass, sparer du også tid og 
kjørestrekning. Du kommer raskt til å 
merke det på energi- og 
driftsutgiftene.

Forebyggende tjenester og riktig 
reoltilbehør sørger for at mennesker, 
trucker og reoler er trygge – i alle 
situasjoner. Slik holder du arbeidsflyten 
i gang og eiendelene beskyttet.

Moduloppbygning
• Standardelementer i et 

modulsystem.
• Kan kombineres med andre 

Jungheinrich-reoler.

Tilpassede bransjeløsninger
• Rådgivning fra eksperter med 

inngående bransjekunnskap.
• Skreddersydde løsninger for 

mange bransjer, for eksempel 
næringsmiddelindustri, engros og 
produksjonsindustri.

Bedre lagerkapasitet
• Innsparte arbeidsganger gir mer 

plass til lagring.

God energiøkonomisering
• Kompakt konstruksjon er 

energibesparende.
• Svært godt egnet til bruk i 

fryserom.

Effektivitetsgevinst med tilkobling til 
lagerstyringssystem (WMS)
• Reolen åpner seg idet du kjører 

mot den.
• Mindre tidkrevende leting og 

færre bomturer.

Sikkerhetsinnretninger gir trygt og 
sikkert arbeid
• Koblingslister og fotoceller
• Bryter for frigjøring
• Nødstoppbryter

Sikre prosesser med 
systemintegrering
• Sanntidsoversikt over 

aktivitetstilstand.
• Fordi det alltid er den riktige 

gangen som åpner seg, får du 
redusert feil varer i bevegelse.



Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

 
De tyske produksjonsstedene er 

sertifisert i Norderstedt, Moosburg og 
Landsberg.
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