
Σύστημα ραφιών
Κινητό σύστημα ραφιών για παλέτες



Το ευέλικτο σύστημα διαδρόμων
σε περιορισμένους χώρους.
Για μέγιστη αξιοποίηση χώρου σε διαφόρους τύπους αποθηκών.

Οι διάδρομοι ανάμεσα στις  μονάδες ραφιών αυξάνουν τις απαιτήσεις χώρου. Δραστική λύση παρέχουν οι κινητές 
μονάδες ραφιών, εξοικονομώντας έως και  90 % χώρο. Με το σύστημα αυτό ανοίγετε έναν διάδρομο εργασίας, 
διαχωρίζοντας τα ράφια μόνο στο σημείο που τον χρειάζεστε. Η τεχνολογία που κρύβεται πίσω από αυτό το σύστημα: 
Κινητά ράφια που συναρμολογούνται πάνω σε ηλεκτροκίνητες βάσεις  ("οχήματα"). Ο έλεγχος πραγματοποιείται 
κεντρικά από ένα  μεμονωμένο ράφι ή  μέσω τηλεχειρισμού. Φυσικά ο χώρος που εξοικονομείται είναι διαθέσιμος για 
πρόσθετη αποθήκευση. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται εξαιρετικά ο βαθμός αξιοποίησης χώρου. Χάρη στον απλό 
χειρισμό συνεχίζετε να απολαμβάνετε γρήγορη πρόσβαση σε κάθε εμπόρευμα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
και  μεγαλύτερα  μηχανήματα χωρίς κανένα πρόβλημα, επειδή κάθε φορά χρειάζεται να ανοιχτεί  μόνο ένας διάδρομος 
εργασίας και συνεπώς το μέγεθος του μηχανήματος δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα απώλειας χώρου. Δυνατότητα 
προσαρμογής για συστήματα ραφιών για παλέτες, αρθρωτά συστήματα ραφιών και συστήματα προβολικών ραφιών.

 

 

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Βέλτιστος βαθμός αξιοποίησης χώρου χάρη στην εξοικονόμηση διαδρόμων
• Μείωση του κόστους ενέργειας και των λειτουργικών εξόδων χάρη στη συμπαγή 

αποθήκευση 
• Μεμονωμένη πρόσβαση στον χώρο εργασίας
• Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας χάρη στις μικρότερες διαδρομές
• Ευέλικτη επεκτασιμότητα

Υπεροχή στα συστήματα ραφιών από το 1958

Τα συστήματα ραφιών είναι η ραχοκοκαλιά της αποθήκης 
σας. Αναπτύσσουμε για κάθε κλάδο και κάθε ανάγκη ειδικά 
προσαρμοσμένες λύσεις που συμμορφώνονται με τα πλέον 
αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ικανοποιούν όλες τις 
απαιτήσεις σας. Με την ιδιότητα του προμηθευτή 
συστημάτων είμαστε στο πλευρό σας από το στάδιο του 
σχεδιασμού έως και την παροχή υπηρεσιών After Sales.

Πιστοποιημένη ποιότητα. Εγγυημένα.

Ακόμα και μετά το στήσιμο των ραφιών σας, φροντίζουμε 
για την ποιότητα και ασφάλεια στην αποθήκη σας. Αν το 
επιθυμείτε, ένας από τους 120 πιστοποιημένους 
επιθεωρητές μας διεξάγει στις εγκαταστάσεις σας την 
ετήσια επιθεώρηση που προβλέπεται σύμφωνα με το DIN 
EN 15635. Αν υπάρχει κάποια έλλειψη, παραδίδονται 
αμέσως τα γνήσια ανταλλακτικά.



Το σύστημα ραφιών για παλέτες σας από 
την Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ευελιξία Αποδοτικότητα Ασφάλεια
Ένα σύστημα ραφιών τόσο 
μοναδικό, όσο και η 
επιχείρησή σας.

Τα πάντα για τη βέλτιστη 
ροή υλικών και προϊόντων.

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία.

Προσαρμόζουμε το σύστημά σας με 
τους ευέλικτους κινούμενους 
διαδρόμους ακριβώς στις ανάγκες 
σας. Αναπτύσσουμε ένα σύστημα 
ανάλογα με τον τύπο της αποθήκης 
και τις διαδικασίες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας,πάντα 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας 
που εγγυάται μέγιστη 
παραγωγικότητα και παρέχει 
δυνατότητα για μελλοντική 
επέκταση.

Πάντα την κατάλληλη στιγμή στο 
σωστό σημείο: διάδρομοι ανάλογα 
με τις ανάγκες σας στο κινητό 
σύστημα ραφιών για παλέτες σας. 
Εκτός από χώρο εξοικονομείτε 
επίσης χρόνο και διαδρομές. Το 
αποτέλεσμα από την εξοικονόμηση 
ενέργειας και λειτουργικών εξόδων 
είναι ήδη θετικό.

Οι προληπτικές υπηρεσίες μας και τα 
κατάλληλα παρελκόμενα ραφιών 
φροντίζουν για την ασφάλεια του 
ανθρώπινου δυναμικού, των 
μηχανημάτων και των συστημάτων 
ραφιών σε κάθε περίσταση. Έτσι, οι 
διαδικασίες σας εκτελούνται χωρίς 
διακοπή, και παράλληλα 
προστατεύεται το κεφάλαιο της 
επιχείρησής σας.

Αρθρωτή δομή
• Βασικά δομικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούν τις 
κατασκευαστικές αρχές.

• Δυνατότητα συνδυασμού με 
άλλα συστήματα ραφιών 
Jungheinrich.

Εξατομικευμένες λύσεις για κάθε 
κλάδο
• Παροχή συμβουλών από 

ειδικούς με τεκμηριωμένη 
εμπειρία στον εκάστοτε κλάδο.

• Ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις 
για διάφορους κλάδους, π.χ. τον 
κλάδο τροφίμων, το εμπόριο 
χονδρικής, τη μεταποιητική 
βιομηχανία και πολλούς άλλους.

Αύξηση της χωρητικότητας του 
συσσωρευτή
• Οι διάδρομοι εργασίας που 

εξοικονομούνται παραμένουν 
διαθέσιμοι για αποθηκευτική 
χρήση.

Καλύτερη ενεργειακή απόδοση
• Συμπαγής κατασκευή για 

εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ενδείκνυνται για χρήση σε 

ψυκτική αποθήκη.

Αύξηση αποδοτικότητας χάρη στη 
διασύνδεση με σύστημα 
διαχείρισης αποθήκης (WMS)
• Το σύστημα ραφιών ανοίγει 

κατά τη διάρκεια της 
προσέγγισης.

• Δεν απαιτούνται χρονοβόρες 
διαδρομές αναζήτησης και 
διορθωτικές ενέργειες.

Προστατευτικές διατάξεις για 
ασφαλή εργασία
• Άκρα ασφαλείας και 

φωτοκύτταρα.
• Διακόπτης ενεργοποίησης.
• Διακόπτης έκτακτης ανάγκης.

Ασφάλεια διαδικασίας χάρη στη 
ενσωμάτωση συστήματος
• Επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο 

μέσω της κατάστασης της 
δραστηριότητας.

• Μείωση της λανθασμένης κίνησης 
εμπορευμάτων, καθώς ανοίγει 
πάντα ο σωστός διάδρομος.



Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr
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