
Dynamiskt smådelslager
Pallställ



Den ideala lösningen
Den ideala lösningen för kompakt 
lagring.
Maximal plockprestanda i små utrymmen.

Pallställ möjliggör kompakt lagring på liten yta, oavsett om det gäller vid produktionen eller på lagret. Förblir flexibelt vid täta 
växlingar av gods och håller uppe produktiviteten. Det slutna systemet består av hyllplan som lagras in vertikalt från två håll, 
en extraktor och en styrning som levererar godset till en ergonomiskt placerad plocköppning. Under tiden man plockar från 
ett hyllplan så förbereder extraktorn nästa hyllplan i bakgrunden för att minska eventuell tidsförlust. Höga hastigheter, 
minimala väntetider och förbättrad hantering av lådbrickor garanterar högsta plockkapacitet. Pallstället kan lätt anslutas till 
ditt befintliga lagersystem via Jungheinrich Logistics Interface.

 

 

Fördelar

• Avsevärd besparing av lageryta genom att höjden utnyttjas (upp till 30 meter).

• Effektivt orderplock genom kortare transportsträckor

• Kan utökas flexibelt vilket garanterar framtida investeringssäkerhet.

• Pick-by-Light-system minimerar plockfel

• Lätt att ansluta till olika lagerstyrningssystem

Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar 
skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov 
utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är 
helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du 
behöver, från inledande första planering, genom 
implementering och till vidare support via eftermarknad.

Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och 
säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 
certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 
föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras 
originalreservdelarna direkt.



Ditt Jungheinrich-pallställ
Ger maximal nytta på lagret.

Flexibilitet Effektivitet Säkerhet
Ställage som är lika 
individuellt som ditt 
företag.

Allt du behöver för ett 
optimalt materialflöde.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

Våra system sätts samman och 
monteras enligt modulprincipen. 
Eftersom enheten byggs av moduler 
kan höjden snabbt och 
kostnadseffektivt anpassas till 
ändrade plats- eller 
arbetsförhållanden.

Höglager ger mycket kompakt 
lagring i trånga utrymmen jämfört 
med konventionella pallställ. Varorna 
kommer till operatören. Tids- och 
energikrävande rutter sparas på detta 
sätt. Den extra lagerytan kan 
användas till annat.

Med våra förebyggande tjänster och 
rätt tillbehör till hyllställen är personal, 
truckar och hyllställ alltid skyddade. På 
så sätt förblir dina processer säkra och 
dina investeringar skyddas.

Modulkonstruktion
• Upp till 6 plocköppningar på 

fram- och baksidan.
• Min. hyllplansavstånd på 25 mm.
• En ökning i steg om 100 mm kan 

ske när som helst i efterhand.
• Extra hyllplan kan läggas till i 

efterhand.

Enkel omprogrammering
• Låga hastigheter för ömtåligt 

gods.
• Lagring av artiklar som behövs 

ofta nära plocköppningen.
• Bestämning av 

åtkomsträttigheter.
• Enkel lagring av hyllplan med 

olika viktkapacitet.

Smått utrymmeskrav
• En nästan helt steglös förvaring 

reducerar ytbehovet avsevärt.
• Regelbunden optimering av 

utnyttjandegraden av utrymmet 
genom 
lagerkomprimeringsfunktion 
möjlig.

Enkel integrering
• Enkel integrering i befintliga 

lagerprocesser.
• Direkt anslutning till 

lagerstyrningssystem (WMS), t.ex. 
Jungheinrich WMS eller SAP 
EWM.

• Integrering via det prisbelönta 
gränssnittsprogrammet 
Jungheinrich Logistics Interface 
eller extramodulen LRK Connect 
för SAP EWM.

• Lagerhantering i 
lagerstyrningssystemet möjlig.

Pick-by-Light-system (tillval)
• Laserpekare visar operatören vilka 

delar som ska plockas.
• Med en TIC-Matrix på 

plocköppningens nedre ände blir 
plockningen snabb och exakt.

Hög processäkerhet
• Kontrollerad åtkomst till enskilda 

hyllplan.

Säkerhetsanordningar
• Lyftdörrar och ljusridåer för 

maximal säkerhet och bättre skydd 
av både personal och gods.



Den rätta modellen för dina applikationer:

Titel LRK 205/500 LRK 700 LRK 1000

Gerätehöhe min/max 2250 - 30050 mm 2550 - 20050 mm 2250 - 20050 mm

Gerätebreite min/max 1580 - 4380 mm 1580 - 4380 mm 1580 - 4380 mm

Gerätetiefe min/max 2312 - 4292 mm 2362 - 4343 mm 2362 - 4343 mm

Beladung (max.) 70 t 70 t 70 t

Tablarbreite min/max 1250 - 4050 mm 1250 - 4050 mm 1250 - 4050 mm

Tablartiefe min/max 610 - 1270 mm 610 - 1270 mm 610 - 1778 mm

Warenhöhe (max.) 730 mm 730 mm 730 mm

Tablarbeladung (max.) 725 kg

Lagerplatzraster 25 mm 50 mm 50 mm

Tablarabstand (min.) 75 mm 100 mm 150 mm

Geschwindigkeit Lift (max.) 2 m/s 1,2 m/s 0,75 m/s

Geschwindigkeit Extraktor 
(max.)

0,7 m/s 0,39 m/s 0,39 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  
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