
Dynamiczne magazynowanie 
drobnych elementów
Przesuwny regał półkowy



Rozwiązanie oszczędzające miejsce
Oszczędzające miejsce rozwiązanie 
do przechowywania artykułów.
Idealne do składowania artykułów, po które rzadko się sięga.

Obojętnie, czy jest to klasyczny regał do archiwizacji akt lub kartonów, czy magazyn niespaletyzowanych artykułów: to, co 
nie jest na bieżąco potrzebne, może być wygodnie przechowywane w półkowym regale przesuwnym. Zasada jest prosta: 
korytarz roboczy tworzy się tam, gdzie jest potrzebny. I tylko tam. Rząd regałów można rozsunąć w wybranym miejscu, aby 
uzyskać dostęp do potrzebnych artykułów. Idealne rozwiązanie, aby zaoszczędzić miejsce i jednocześnie zapewnić szybki 
dostęp do towarów. Prosta w obsłudze jednostka sterująca znajduje się bezpośrednio na danym regale.

 

 

Korzyści

• Efektywne wykorzystanie pomieszczenia, dzięki likwidacji korytarzy między 
regałami

• Przyjazny dla użytkownika system obsługi

• Możliwość przystosowania do różnego rodzaju składowanych towarów 
z szerokimi opcjami wyposażenia

• Nawet o 85% więcej pojemności magazynowej

• Dostęp do poszczególnych artykułów przy wysokim wykorzystaniu 
powierzchni

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 
Państwa działalność.

Wszystko dla optymalnego 
przepływu materiałów.

Najlepsze warunki do 
bezpiecznej pracy.

Półkowy regał przesuwny sprawdza 
się w przypadku różnych towarów, 
obszarów zastosowań i branż. 
Dostępne elementy konstrukcyjne 
oraz bogata oferta wyposażenia 
dodatkowego umożliwiają 
indywidualne dostosowanie systemu 
do warunków przestrzennych 
i użytkowych.

Jeśli nie potrzebują Państwo stałego 
dostępu do towaru, ten system jest 
idealnym rozwiązaniem. Półkowe 
regały przesuwne tworzą 
tymczasowe korytarze tylko tam, 
gdzie aktualnie wymagany jest 
bezpośredni dostęp do 
składowanych artykułów.

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

Funkcjonalność
• Możliwość regulacji wysokości 

półek co 25 mm.
• Możliwość przystosowania do 

rodzaju składowanych towarów, 
np. za pomocą elementów 
działowych.

• Możliwość przekształcenia 
w całkowicie zabudowane szafy 
z drzwiami i szufladami.

Wysoki stopień wykorzystania 
pomieszczenia
• Oszczędność miejsca nawet do 

85%.
• Tymczasowe korytarze, 

otwierane i zamykane ręcznie.

Efektywna praca
• Dostęp dostosowany do potrzeb.

Wysokie bezpieczeństwo procesów
• Optymalna ochrona pracowników 

i magazynowanego towaru.
• Konstrukcja spełniająca 

obowiązujące normy.



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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