
Statyczne magazynowanie drobnych 
elementów
Regał półkowy wysokiego składowania



Magazynowanie drobnych 
elementów
aż do sufitu hali.
Maksymalna wydajność kompletacji przy wykorzystaniu całej wysokości 
pomieszczenia.

Jeśli chcą Państwo składować wiele drobnych elementów na małej powierzchni, najlepszym wyborem będzie regał 
półkowy wysokiego składowania, który wykorzystuje całą przestrzeń hali aż do sufitu. Jako magazyn kompletacyjny na 
drobne elementy stanowi on idealne uzupełnienie magazynu paletowego z wąskimi korytarzami, ponieważ może być 
obsługiwany za pomocą tego samego wózka. Szereg opcji wyposażenia dodatkowego i proste elementy konstrukcyjne 
umożliwiają indywidualne przystosowanie regału do składowanego towaru. System wtykowy pozwala na regulację 
wysokości półek. Wysokość magazynu wysokiego składowania osiąga ponad 14 m. Dzięki temu na bardzo małej 
powierzchni podłogi uzyskuje się dużą pojemność magazynową. Regał jest obsługiwany za pomocą doskonale 
przystosowanych do tego celu wózków do kompletacji pionowej EKS. U nas otrzymają Państwo regał i wózek do 
kompletacji z jednej ręki.

 

 

Korzyści

• Szybki dostęp do wszystkich artykułów

• Duże możliwości adaptacyjne dzięki szerokiej ofercie wyposażenia 
dodatkowego

• Wysoki stopień wykorzystania przestrzeni

• Łatwy montaż

• W połączeniu z naszymi wózkami do kompletacji pionowej EKS tworzy idealny 
duet

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.

Regał półkowy wysokiego 
składowania sprawdza się w 
przypadku różnych towarów, 
obszarów zastosowań i branż. 
Dostępne elementy konstrukcyjne 
oraz bogata oferta wyposażenia 
dodatkowego umożliwiają 
indywidualne dostosowanie systemu 
do zmieniających się warunków w 
magazynie.

Regały półkowe wysokiego 
składowania umożliwiają pełne 
wykorzystanie wysokości 
pomieszczenia. Dzięki temu na takiej 
samej powierzchni podłogi uzyskują 
Państwo większą pojemność 
magazynową.

Dzięki naszym rozwiązaniom oraz 
odpowiedniemu wyposażeniu 
dodatkowemu ludzie, wózki i regały są 
bezpieczne – w każdej sytuacji. 
Zapewniona jest płynność procesów 
oraz ochrona Państwa magazynu.

Funkcjonalność
• Możliwość regulacji wysokości 

półek co 25 mm.
• Możliwość przystosowania do 

rodzaju składowanych towarów, 
np. za pomocą elementów 
działowych.

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
• Szybki dostęp do wszystkich 

artykułów.
• Idealna organizacja 

i uporządkowanie artykułów.
• Wysoka wydajność kompletacji 

dzięki zastosowaniu wózków do 
kompletacji pionowej serii EKS

Wysoki stopień wykorzystania 
pomieszczenia
• Zastosowanie jako 

regał wysokiego składowania dla 
efektywnego wykorzystania 
wysokości pomieszczenia.

Zgodność z normami
• Nasze regały półkowe są 

zaprojektowane zgodnie 
z obowiązującymi normami.

Bezpieczny montaż
• System wtykowy zapewnia łatwy 

i bezpieczny montaż.



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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