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



Průjezdné řešení
skladování na míru.
Značné využití prostoru při velkém množství podobných položek.

Neprůjezdné a průjezdné regály, označované i jako „Drive-in“ nebo „Drive-through“, jsou ideální ke skladování velkého 
množství těžkého materiálu při minimální rozmanitosti položek. Tyto regály spojují výhody blokových skladů pro vysokou 
míru využití prostoru s výhodami stohování tak, aby nedošlo ke stlačení materiálu při skladování. Skladované jednotky jsou 
řazeny za sebe do dvou průběžných příčníků, tak zvaných paletových konzol, čímž při naskladňování a vyskladňování vzniká 
pevně stanovené pořadí. V případě neprůjezdného regálu může vozík zajíždět pouze z jedné strany, u průjezdného regálu 
naopak z obou stran. Díky tomu je neprůjezdný regál vhodný pouze pro metodu LiFo, průjezdný regál je naproti tomu 
vhodný pro metodu FiFo. K obsluze se používají výhradně manipulační vozíky. Vozíky s bočním uložením sedačky jsou pro 
tyto systémy mimořádně vhodné, protože řidiči nabízejí dobrý výhled i při couvání.

 

 

Přehled výhod

• Vysoká míra využití prostoru díky kompaktnímu skladování

• Snadné rozšíření pro dosažení maximální flexibility

• Bezpečné uskladnění zboží, které je choulostivé na stlačení

• Vhodný pro velká množství zboží stejného druhu

• Mimořádně vhodný pro sezónní sklady

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.

Efektivita Bezpečnost Flexibilita
Všechno pro váš optimální 
materiálový tok.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

Regál stejně individuální 
jako vaše podnikání.

Dimenzováním regálového systému 
v souladu s potřebami je dosaženo 
optimalizace efektivity celého 
materiálového toku. Paletové regály 
se přizpůsobí dostupnému prostoru, 
kompaktní skladování umožňuje 
vysokou míru využití plochy a 
prostoru.

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.

Při změně vašich požadavků je 
proveditelná rychlá a snadná přestavba 
paletového regálu díky systémové 
konstrukci. Systém je vhodný ke 
skladování položek a materiálů o různé 
velikosti a můžete jej obsluhovat 
využitím příslušných manipulačních 
vozíků.

Vysoká míra využití prostoru
• Uličky mezi regály odpadají.
• Ušetřené metry čtvereční jsou 

dostupné pro další využití skladu.

Efektivní práce
• Ideální skladový systém pro 

sezónní zboží.

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
• Rychlé a bezpečné zavádění do 

kanálů díky instalaci vodicích 
kolejnic v zemi.

• Pomůcky k zavádění pro opěrné 
kolejnice.

• Ochrana stojek a zaváděcí ližiny 
pro přesné navádění.

• Doraz palet k zabezpečení proti 
prostrčení z druhé strany.

Systémový princip
• Standardní konstrukční prvky na 

principu stavebnice.
• Kombinace s jinými regály 

Jungheinrich.

rozsáhlý program příslušenství
• Vodicí kolejnice na zemi.
• Pomůcka k zavádění palety.
• Štítky.

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.



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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