
Statyczne magazynowanie palet
Regał jednostanowiskowy



Dopasowane rozwiązanie
do pojemników typu gitterbx 
i ciężkich ładunków.
Optymalne wykorzystanie pomieszczenia i bezpośredni dostęp do wszystkich 
jednostek ładunkowych.

Regały jednostanowiskowe nadają się do asortymentów obejmujących duże ilości takich samych artykułów. To elastyczne 
rozwiązania w zakresie składowania ciężkich towarów z możliwością maksymalnego obciążenia przęsła do 45 ton. Dzięki 
korzystnemu umiejscowieniu jednostek ładunkowych regały jednostanowiskowe świetnie sprawdzają się tam, gdzie towar 
kompletowany jest bezpośrednio z palety lub pojemnika typu gitterbox. Mogą być obsługiwane zarówno ręcznie, jak 
i automatycznie – za pomocą wózków widłowych lub układnic regałowych. Dzięki belkom poprzecznym tworzącym 
podpory pod palety składowanie jest szybkie i bezpieczne. W porównaniu ze składowaniem blokowym zaletą tego 
rozwiązania jest bezpośredni dostęp do wszystkich jednostek ładunkowych oraz możliwość bezpiecznego magazynowania 
na dużej wysokości. System zapewnia także elastyczność pod względem wykorzystania przestrzeni: profile kątowe pełnią 
funkcję wsporników, dzięki czemu uzyskuje się dodatkowe miejsce.

 

 

Korzyści

• Efektywne magazynowanie artykułów o różnej wysokości

• Łatwa kompletacja

• Bezpośredni dostęp do wszystkich artykułów

• Optymalne wykorzystanie pomieszczenia podczas składowania pojemników 
typu gitterbox

• Maksymalne obciążenie przęsła do 45 t

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.

Elastyczność Wydajność Bezpieczeństwo
Regał, tak indywidualny jak 
Twoja działalność

Wszystko dla optymalnego 
przepływu materiałów.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Przebudowa regału 
jednostanowiskowego nie stanowi 
żadnego problemu. Można go łatwo 
dostosować do zmieniających się 
potrzeb. Nadaje się on do 
składowania artykułów i materiałów 
różnej wielkości i może być 
obsługiwany za pomocą wszystkich 
standardowych wózków widłowych.

System regałowy o wymiarach 
dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb pozwala na optymalizację 
przepływu materiałów. Systemy 
regałów paletowych można 
indywidualnie dostosować się do 
dostępnej przestrzeni. W regale 
jednostanowiskowym można 
składować nawet bardzo ciężki 
towar.

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

Zasada działania systemu
• System otworów umożliwiający 

łatwą rekonfigurację.
• Standardowe elementy 

konstrukcyjne w systemie 
modułowym.

• Możliwość łączenia z innymi 
regałami Jungheinrich.

Szeroki wybór wyposażenia 
dodatkowego
• Półki z płyty wiórowej.
• Krata pomostowa.
• 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.

Efektywna praca
• Bezpośredni dostęp do każdej 

palety.
• Kompletacja z pojemnika typu 

gitterbox.

Optymalne wykorzystanie 
przestrzeni
• Oszczędność miejsca dzięki 

przemyślanej konstrukcji szyn 
nośnych.

• Magazynowanie ciężkich 
ładunków na bardzo małej 
przestrzeni.

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
• Wsporniki ładunku zapewniające 

szybkie i bezpieczne odkładanie 
i pobieranie ładunku.

• Osłona przeciwuderzeniowa 
zabezpieczająca przed 
uszkodzeniami regału.

• Zabezpieczenie przed zbyt 
głębokim włożeniem towaru do 
regału zapobiegające 
przypadkowemu przesunięciu 
jednostek ładunkowych.

• Krata ochronna ładunku do 
zabezpieczenia towaru przed 
zsunięciem.



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.  


	Statyczne magazynowanie palet
	Regał jednostanowiskowy

	Dopasowane rozwiązanie
	do pojemników typu gitterbx i ciężkich ładunków.
	Optymalne wykorzystanie pomieszczenia i bezpośredni dostęp do wszystkich jednostek ładunkowych.
	Korzyści
	Kompetencje w budowie regałów od 1958 r.
	Sprawdzona jakość. Gwarantujemy



	Regał Jungheinrich
	dla maksymalnych korzyści.
	Właściwy model dla Państwa aplikacji:


