
Dynamické skladování palet
Pushback regál



Nejlepší využití prostoru
pro metodu LiFo.
Řešení kompaktního skladu s úsporou místa a času.

Pushback regály jsou vhodné při kompaktním skladování paletovaného zboží různého druhu. Na rozdíl od spádového 
válečkového regálu vyžadují tyto systémy založení i odběr z jedné strany, takže dochází k úsporám tras, času a v konečném 
důsledku i místa. Tato forma dynamického skladování se často používá i u akumulačních kanálů.Pushback regály se skládají 
z regálových stojanů řazených za sebou, aby tvořily kanál. Sklon dopravníků podstatně usnadňuje odběr položek, další 
jednotka automaticky „sklouzne“ do místa odběru. Při naskladňování nového zboží musí být již naskladněné jednotky 
vytlačeny nahoru po šikmé rovině. V regálu jsou zpravidla tři palety, při využití volitelného vybavení jich může být i více. 
Zakládání probíhá standardně v podélném směru pomocí nízkozdvižných vozíků nebo také pomocí vozíků s podpěrnými 
rameny.

 

 

Přehled výhod

• Optimální využití prostoru dynamickým skladováním bloků

• Možnosti flexibilního rozšíření využitím dodatečných možností rozšíření

• Časová úspora automatickým spádovým podáváním zboží

• Zkrácení vnitropodnikových přepravních tras

Kompetence v oblasti regálů od roku 1958

Regály jsou páteří vašeho skladu. Pro každé odvětví a pro 
každou potřebu vytváříme řešení na míru, které splní nejvyšší 
požadavky na kvalitu a roste spolu s vašimi požadavky. Jako 
dodavatelé systémů jsme vaším kontaktním partnerem od 
plánování až po poprodejní servis.

Ověřená kvalita. Zaručeně

I když už váš regál stojí, stále se staráme a trvalou kvalitu a 
bezpečnost ve vašem skladu. Na přání u vás provede některý 
z našich 120 certifikovaných inspektorů předepsanou 
každoroční kontrolu podle DIN EN 15635. Pokud zjistíme, že 
něco chybí, ihned dodáme originální náhradní díly.



Váš Jungheinrich regál
pro maximální užitek zákazníka.

Flexibilita Efektivita Bezpečnost
Regál stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Všechno pro váš optimální 
materiálový tok.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Zasouvací regál je vhodný pro 
nejrůznější hmotnosti a velikosti 
palet a je možné jej kombinovat 
s celou řadou manipulačních vozíků. 
Další rozšíření je bez problému, takže 
váš sklad je už teď připraven na další 
vaše výzvy.

Dimenzováním regálového systému 
v souladu s potřebami je dosaženo 
optimalizace efektivity celého 
materiálového toku. Spád 
s hodnotou až 4 % zajistí přepravu 
zboží bez další spotřeby energie 
z místa vložení do místa odběru.

Naše preventivně nabízené služby a 
vhodné příslušenství regálů zajistí 
bezpečnost osob, vozíků a regálů 
v každé situaci. Vaše procesy tak 
zůstanou bezpečné a investiční 
majetek chráněný.

Systémový princip
• Různé skladové moduly 

k přizpůsobení podmínkám ve 
skladu.

• Standardní konstrukční prvky na 
principu stavebnice.

• Kombinace s jinými regály 
Jungheinrich.

Individuální řešení pro jednotlivé 
obory
• Poradenství zajištěné odborníky 

s fundovanými zkušenostmi 
v oboru.

• Řešení na míru pro různé obory, 
např. potravinářství, 
velkoobchody, výrobní haly a 
mnohé jiné.

Vysoká míra využití prostoru
• Kompaktní skladový systém 

s efektivním využitím prostoru, 
vyžaduje menší počet uliček.

• Ideální využití stávající plochy díky 
automatickému posouvání 
dalšího zboží.

Efektivní práce
• Rychlé vychystávání zkrácením 

tras.
• Vysoká hustota uskladněného 

materiálu při minimalizaci tras.
• O 30-35 % rychlejší naskladnění a 

odběr v porovnání s regálem typu 
drive-in.

• Princip „zboží ke člověku“ 
zrychluje procesy.

Vysoce kvalitní paletové regály 
Jungheinrich
• Samostatná kontrolní stanoviště ve 

výrobě zajišťují trvale vysokou 
kvalitu ve všech pobočkách po 
celém světě.

• Pečeť kvality RAL. Nezávislý institut 
provádí pravidelnou kontrolu kvality 
a bezpečnosti podle přísných 
směrnic.

Bezpečnostní příslušenství
• Regulátory rychlosti zabraňují 

nekontrolovanému pohybu palet.

Vysoká míra bezpečnosti procesu
• Minimální náročnost údržby díky 

gravitačnímu provozu.
• Bezporuchový systém.
• Oddělení prostoru naskladnění a 

vyskladnění vede ke snížení 
intenzity dopravy; dochází ke 
snižování úrazovosti a nehodovosti.



Vhodný model pro vaše použití:

Statické skladování palet Jednoduchý regál

Příhradový regál pro široké uličky

Příhradový regál pro úzké uličky

Neprůjezdný („Drive-in“) / průjezdný regál 
(„Drive-through“)

Automatický paletový sklad

Dynamické úložiště palet Spádový válečkový regál pro palety

Pushback regál

Kompaktní sklady typu Shuttle

Posuvný paletový regál

Statické úložiště malých dílů Policový regál

Výškový policový regál

Patrový policový regál

Automatický sklad drobného materiálu

Dynamické úložiště hardwaru Výtahový regál

Karuselový regálový systém (typ paternoster)

Posuvný policový regál

Spádový válečkový regál ke skladování 
drobného materiálu

Dlouhé výrobky Konzolový regál

Výtahy Ocelová plošina

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  
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