
Dynamické skladování drobného 
materiálu
Posuvný policový regál



Prostorově úsporné řešení
Prostorově úsporné řešení pro 
skladování zboží.
Perfektní pro položky, se kterými často nemanipulujete.

Můžete mít klasický archiv na složky nebo krabice, nebo sklad nepaletovaného zboží: Co nutně nepotřebujete, to nejlépe 
uskladníte v našem posuvném policovém regálu. Princip je velmi jednoduchý: Pracovní ulička je vždy tam, kde právě 
pracujete. A pouze tam. Jednotlivé řady regálů můžete v příslušném místě od sebe odsunout, čímž získáte přístup 
k požadovaným položkám. Toto řešení je ideální k úspoře místa a rychlému přístupu. Uživatelsky přívětivé ovládání umístěné 
přímo na regálu, který zrovna potřebujete použít.

 

 

Přehled výhod

• Efektivní využití prostoru tím, že mezi každou dvojicí regálů není ulička

• Uživatelsky přívětivé ovládání

• Variabilní přizpůsobení skladovanému materiálu využitím široké řady 
příslušenství

• Až o 85 % více skladovaného materiálu než u stacionárních regálů

• Přístup ke každému jednotlivému místu při vysoké míře využití plochy

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.

Posuvné policové regály jsou vhodné 
pro celou řadu zboží, prostředí a 
oborů. Dostupné konstrukční prvky a 
celá řada příslušenství dovoluje 
individuální a modulární 
přizpůsobení regálového systému 
změněným prostorovým a užitným 
podmínkám.

Pokud musíte mít pravidelný přístup 
ke zboží, je tento systém ideální. 
S posuvným policovým regálem 
vytvoříte uličky tam, kde je právě 
potřebujete k přímému přístupu ke 
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.

Modulární funkce
• Flexibilní nastavení výšky polic 

v rastru po 25 mm.
• Variabilní přizpůsobení 

skladovanému zboží, např. 
pomocí dělicích příček nebo 
násypek pro sypký materiál.

• Ze systému můžete vytvořit 
kompletně obložené skříně se 
dveřmi a zásuvkami.

Vysoká míra využití prostoru
• Úspora prostoru až 85 %.
• Dočasné uličky, které můžete 

ručně otevírat a zavírat.

Efektivní práce
• Přístup podle potřeby.

Vysoká míra bezpečnosti procesu
• Nejvyšší ochrana osob a 

skladovaného zboží.
• Navrženo podle platných norem.



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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