
Dynamické skladování drobného 
materiálu
Spádový válečkový regál ke skladování 
drobného materiálu



Optimální tok přepravovaného 
materiálu
Optimální tok přepravovaného 
materiálu ve skladu drobného 
materiálu.
Více přehledu při vyšší rozmanitosti položek.

K zefektivnění vychystávání drobného materiálu a balení se často používají spádové válečkové regály. Zde je vaše zboží 
přepraveno pomocí šikmé roviny s válečkovým dopravníkem přímo na vychystávací pracoviště. Tím ušetříte čas a zkrátíte 
trasu. Vzhledem k tomu, že podávání a odběr jsou vzájemně odděleny, můžete zboží bez problémů doplňovat. Toto řešení 
můžete integrovat jako spádový rám do našich všestranných standardních paletových regálů. Spádové válečkové regály jsou 
oblíbeny v potravinářství, kde je nutné striktní dodržení pořadí s ohledem na údaje o minimální trvanlivosti (FiFo). Volbou 
číslo jedna jsou ale často i v zásilkových obchodech, v automobilovém průmyslu nebo v chladírenském a mrazírenském 
provozu. Systém má vysoce flexibilní strukturu i obsluhu. Manipulace se systémem je ruční nebo pomocí vychystávacích 
zařízení, proveditelná jsou také vícepatrová zařízení k plnému využití výšky prostoru.

 

 

Přehled výhod

• Vysoká hustota uskladněného materiálu při minimální spotřebě místa

• Časová úspora automatickým spádovým podáváním zboží

• Oddělení prostoru podávání a odběru pro ničím nerušený materiálový tok

• Celá řada možností použití a flexibilního rozšíření

• Snadná a cenově výhodná instalace

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.

Spádový válečkový regál můžete 
konstrukcí a systematikou 
dopravníků přizpůsobit prostředí ve 
skladu a sortimentu. Pokud dojde ke 
změnám požadavků, zůstáváte stále 
flexibilní.

Automatickým podáváním zboží po 
nakloněném válečkovém dopravníku 
šetříte čas a energii. Krátké trasy a 
přehledné skladování zvyšují výkon 
při vychystávání.

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.

Optimální možnosti přizpůsobení
• Instalace do paletových regálů 

nebo jako samostatný systém.
• Instalace do regálů s dvojitou a 

jednoduchou hloubkou.

Individuální konfigurace
• Nastavení výšky a sklonu.
• Flexibilní rozdělení kanálů pomocí 

vodicích lišt pro výrobky 
s nejrůznějšími rozměry.

Úspora plochy
• Kompaktní skladování.
• Odpadají pochůzky spojené 

s obsluhou systému.

Efektivní vychystávání
• Snadný workflow a optimální 

systémy Pick-by-Light zabraňují 
vzniku chyb při vychystávání.

• Ušetříte čas strávený na trase.
• Kratší doba potřebná k realizaci 

objednávky.

Vysoká míra bezpečnosti procesu
• Snadná kontrola sérií s minimální 

trvanlivosti.
• Možnost skladování podle 

jednotlivých druhů.



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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