
Statyczne magazynowanie palet
Regał wjezdny/przejezdny



System wjezdny/przejezdny
dla efektywnego magazynowania.
Wysoki stopień wykorzystania przestrzeni przy dużych ilościach jednolitych 
artykułów.

Regały wjezdne i przejezdne, zwane także regałami „drive-in” lub „drive-through”, idealnie nadają się do składowania 
dużych ilości ciężkich towarów przy małej różnorodności artykułów. Łączą one zalety składowania blokowego o wysokim 
stopniu wykorzystania przestrzeni z tradycyjnym, zapewniając ochronę ładunków. Jednostki ładunkowe są umieszczone 
jedna za drugą na dwóch trawersach, a przy odkładaniu i pobieraniu towaru należy przestrzegać ustalonego cyklu. 
W przypadku regału wjezdnego wózek może wjechać w regał tylko z jednej strony, w przypadku regału przejezdnego z obu 
stron. Tym samym regał wjezdny nadaje się tylko do magazynowania według zasady LiFo, a regał przejezdny - według 
zasady FiFo. Regały obsługiwane są wyłącznie przez wózki widłowe. Sprawdzą się tu zwłaszcza wózki z fotelem bocznym, 
ponieważ także przy jeździe do tyłu zapewniają operatorowi dobrą widoczność.

 

 

Korzyści

• Wysoki stopień wykorzystania pomieszczenia

• Łatwa rozbudowa zapewniająca maksymalną elastyczność

• Bezpieczne magazynowanie towarów

• Przeznaczony do dużych ilości takich samych artykułów

• Szczególnie polecany do magazynów sezonowych

Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.

Regały są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy 
skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do 
wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy 
jakości i „rosną” wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ 
dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa 
partnerem do kontaktu, począwszy od fazy planowania po 
wsparcie po wdrożeniu.

Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regały już stoją, nieustannie troszczymy się 
o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na 
życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów 
przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą 
EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu 
dostarczymy oryginalne części zamienne.



Regał Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Elastyczność
Wszystko dla optymalnego 
przepływu materiałów.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Regał tak indywidualny jak 
Państwa działalność.

System regałowy o wymiarach 
dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb pozwala na optymalizację 
przepływu materiałów. Systemy 
regałów paletowych można łatwo 
dostosować do dostępnej 
przestrzeni. Magazynowanie 
umożliwia wysoki stopień 
wykorzystania powierzchni.

Dzięki naszemu serwisowi oraz 
odpowiedniemu wyposażeniu 
dodatkowemu ludzie, wózki i regały 
są bezpieczne – w każdej sytuacji. 
Zapewniona jest również płynność 
procesów magazynowych.

Regał paletowy można szybko i łatwo 
przekształcić, zgodnie z Państwa 
aktualnymi wymaganiami. Nadaje się 
on do składowania artykułów 
i materiałów różnej wielkości i może 
być obsługiwany za pomocą 
odpowiednio przystosowanych 
wózków widłowych.

Wysoki stopień wykorzystania 
pomieszczenia
• Brak korytarzy między rzędami 

regałów.
• Zaoszczędzone metry 

kwadratowe można wykorzystać 
do celów magazynowych.

Efektywna praca
• Idealny system magazynowy do 

towarów sezonowych.

Wysokiej jakości regały paletowe 
Jungheinrich
• Niezależne stanowiska testowe w 

zakładach produkcyjnych 
zapewniają stałą jakość we 
wszystkich lokalizacjach na całym 
świecie.

• Znak jakości RAL: regularna 
kontrola jakości i bezpieczeństwa 
przez niezależny instytut zgodnie 
z rygorystycznymi wytycznymi.

Dodatkowe wyposażenie 
zapewniające bezpieczeństwo
• Szybki, bezpieczny wjazd do 

kanału dzięki szynom 
prowadzącym w podłodze.

• Profile naprowadzające do szyn 
nośnych.

• Ochrona słupa i element 
naprowadzający do precyzyjnej 
pracy.

• Element zabezpieczający przed 
zbyt głębokim wsunięciem do 
regału.

Zasada działania systemu
• Standardowe elementy 

konstrukcyjne w systemie 
modułowym.

• Możliwość łączenia z innymi 
regałami Jungheinrich.

Szeroki wybór wyposażenia 
dodatkowego
• Szyny prowadzące montowane na 

posadzce.
• Profile naprowadzające.
• Oznakowanie.

Indywidualne rozwiązania dla branż
• Doradztwo ekspertów 

posiadających szeroką wiedzę na 
temat potrzeb branż.

• Skrojone na miarę rozwiązania dla 
różnych sektorów, np. przemysłu 
spożywczego, handlu, przemysłu 
produkcyjnego i wielu innych.



Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Statyczne składowanie palet Regał jednostanowiskowy

Regał rzędowy do szerokich korytarzy roboczy
ch

Regał rzędowy do wąskich korytarzy roboczych

Regał wjezdny/przejezdny

Automatyczny magazyn z regałami paletowymi

Dynamiczne składowanie palet Regał przepływowy

Regał typu push-back

Magazyn głębokiego składowania

Przesuwny regał paletowy

Statyczne składowanie drobnych elementów Regał półkowy

Regał półkowy wysokiego składowania

Zabudowy wielopoziomowe

Automatyczny magazyn na drobne elementy

Dynamiczne składowanie drobnych elementów Regał windowy

Regał karuzelowy

Przesuwny regał półkowy

Regał przepływowy na drobne elementy

Ładunki dłużycowe Regał wspornikowy

Antresole Antresola

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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