
Skladování dlouhého materiálu
Konzolový regál



Chytré řešení
Chytré řešení pro skladování 
dlouhých břemen.
Zůstaňte flexibilní a zachovejte si neustálý přehled.

Při skladování tyčí, trubek nebo desek chcete mít kdykoliv rychlý a snadný přístup. Přesně k tomu byly navrženy konzolové 
regály. Tyto regály jsou provedeny z regálových stojanů a vyčnívajících (konzolových) ramen, na která bezpečně uložíte 
dlouhý materiál jakékoliv hmotnosti a délky. Volitelně dodávané ochrany proti vypadnutí zvyšují míru bezpečnosti. Každý 
regálový stojan je opatřen několika konzolami. Počet a vzdálenost jsou dány hmotností uskladněného materiálu. Možností 
libovolného prodloužení zůstává váš sklad neustále flexibilní. Přejete si skladovat zboží o různých délkách nebo dokonce 
palety ve stejném regálu? V takovém případě je tu průběžné propojení konzol mřížovými rošty nebo policemi. Možné je i 
použití jako průjezdný regál, čímž lze získat další volný prostor.

 

 

Přehled výhod

• Libovolné prodloužení

• Rychlé přizpůsobení změnám sortimentu

• Přímý přístup ke všem položkám

• Ještě více prostoru u mobilního řešení

• Vhodné i k venkovnímu použití

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.

Díky ramenům můžete v regálu 
uskladnit libovolně dlouhý 
skladovaný materiál. Vložením 
mřížových roštů můžete kombinovat 
uskladnění dlouhých materiálů a 
palet.

Pomocí konzolových regálů můžete 
skladovat dlouhé materiály na 
minimálním prostoru i do výšky. Tím 
využijete každý metr čtvereční vaší 
skladové plochy inteligentně a 
efektivně - i ve venku.

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.

Všestranná použitelnost
• Možnost dalšího rozšíření na 

policový regál s dalšími policemi 
nebo na paletový regál 
s mřížovými rošty.

Individuální konfigurace
• Dostupné jednostranné a 

oboustranné provedení.
• Libovolné prodloužení.
• Všestranné příslušenství.

Optimální využití prostoru
• Perfektní přizpůsobení v závislosti 

na skladovaném materiálu a 
ploše.

• Další získaný prostor při realizaci 
formou systému posuvných 
regálů.

Efektivní venkovní využití
• Provedení s trapézovým plechem 

k ochraně před větrem a nepřízní 
počasí.

• Možnost kompletního bočního 
obložení.

Možnost přizpůsobení
• Možnost rychlých změn nastavení 

výšky.
• Při změně sortimentu můžete 

snadno provést adaptaci.

Shoda s normami
• Regálové systémy jsou navrženy 

podle platných norem.

Bezpečnostní příslušenství
• Pojistky proti pádu materiálu brání 

vypadnutí skladovaného zboží.
• Ochranný nárazník k ochraně osob 

i strojů.



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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