
Statické skladování palet
Jednoduchý regál



Ideální regál
pro gitterboxy a těžký materiál.
Pro optimální využití prostoru a přímý přístup ke všem skladovaným 
jednotkám.

Jednoduché regály jsou vhodné pro sortiment s velkým množstvím každé položky. Profitujte z flexibilních řešení pro 
skladování těžkého materiálu s maximální nosností regálového pole až 45 t.Vhodným uspořádáním skladovaných jednotek 
tak, aby jimi bylo možné snadno manipulovat, ukáží jednoduché regály své silné stránky především v situacích, kdy je nutné 
vychystávat zboží přímo z palety nebo gitterboxu. Obsluha může být provedena jak ručně tak automaticky - buď pomocí 
vysokozdvižných vozíků nebo regálových zakladačů. Díky příčníkům je možné zvládnout proces stohování plynule a 
spolehlivě. Výhodou oproti blokovému skladování je přímý přístup ke všem nakládacím jednotkám a bezpečné možnosti 
zakládání do velkých výšek. Flexibilitu máte také v oblasti prostorového uspořádání: Úhelníkové profily v hloubce regálu 
přebírají funkci odkládací plochy, takže můžete získat další prostor směrem do výšky.

 

 

Přehled výhod

• Efektivní skladování položek s různou výškou

• Uživatelsky příznivější vychystávání

• Přímý přístup ke všem položkám

• Optimální využití prostoru speciálně pro gitterboxy

• Dimenzovaný pro nosnost regálového pole až 45 t

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 je stejně individuální, 
jako vaše podnikání

Všechno pro váš optimální 
materiálový tok.

Nejlepší předpoklady pro 
bezpečnou práci.

I při zvyšujících se požadavcích je 
přestavba jednoduchého regálu 
proveditelná díky systémové 
konstrukci. Systém je vhodný ke 
skladování položek a materiálů 
o různé velikosti a můžete jej 
obsluhovat využitím příslušných 
manipulačních vozíků.

Dimenzováním regálového systému 
v souladu s potřebami je dosaženo 
optimalizace efektivity celého 
materiálového toku. Paletové regály 
se přizpůsobí dostupnému prostoru 
a zaručují individuální využití. Do 
jednoduchých regálů můžete 
uskladnit i skutečně těžké zboží.

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
• Systémové otvory pro snadné a 

flexibilní přizpůsobení novým 
podmínkám.

• Standardní konstrukční prvky na 
principu stavebnice.

• Kombinace s jinými regály 
Jungheinrich.

rozsáhlý program příslušenství
• Dřevotřísková police.
• Mřížový rošt.
• 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.

Efektivní práce
• Přímý a cílený přístup ke každé 

paletě.
• Vychystávání z gitterboxu.

Optimální využití prostoru
• Úspora místa díky inteligentní 

opěrné konstrukci (příčníky).
• Skladování těžkých břemen na 

minimálním prostoru.

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
• Příčníky pro bezpečný a rychlý 

proces naskladnění a vyskladnění.
• Ochranný nárazník k zabránění 

poškození z důvodu najetí, např. 
v rohových prostorách nebo na 
stojnách regálů.

• Pojistka k zabránění nechtěného 
prostrčení skladových jednotek na 
druhou stranou regálu.

• Ochranná mříž brání vypadnutí 
zboží ze zadní strany regálu.



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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