
Dynamiskt smådelslager
Genomloppsställage för smådelar



Optimalt transportflöde
Optimalt transportflöde på 
smådelslagret.
För bättre översikt vid många olika artiklar.

För att göra plockningen av smådelar och förpackningar effektivare används ofta drive-through-ställage. Här transporteras 
artiklarna direkt till plockområdet genom ett lutande rullsystem. Det sparar både tid och körsträcka. Eftersom matning och 
plockning är skilda från varandra kan artiklarna fyllas på utan problem. Med genomkörningsramar kan denna lösning 
integreras i våra mångsidiga pallsystem. Dessa ställage är populära inom livsmedelssektorn, där en exakt ordningsföljd är 
ytterst viktig avseende bäst före datum och sista förbrukningsdag (FiFo). Det är även ofta förstavalet inom postorder, 
bilindustrin och i kylhus. Systemet är mycket flexibelt både i uppbyggnad och hantering. Kan driftas för hand eller med 
plocktruckar. Det är möjligt att implementera multinivå-system för att utnyttja hela takhöjden.

 

 

Fördelar

• Hög lagringskapacitet med litet platsbehov

• Tidsbesparing genom automatisk inlagring av gods

• Inlagring och utlagring sker åtskilt för ett störningsfritt materialflöde

• Många olika användningsområden och flexibla expansionsmöjligheter

• Enkel installation till låg kostnad

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.

Drive-through-ställage kan anpassas 
till olika lagermiljöer och 
varusortiment både när det gäller 
konstruktion och 
transportsystematik. Du förblir 
flexibel även om behovet ändras.

Varorna förflyttas automatiskt via en 
lutad rullbana, vilket sparar både tid 
och energi. Plockhastigheten ökar 
även genom korta rutter och klar sikt 
över lagret.

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.

Optimal anpassningsförmåga
• Installation i pallställ eller 

fristående.
• Integration såväl i pallställ med 

dubbelt som enkelt djup.

Individuell konfiguration
• Justerbar höjd och lutningsvinkel.
• Flexibel kanalindelning genom 

styrskenor för produkter med 
olika mått.

Mindre utrymme krävs.
• Kompaktlagring.
• Inga arbetsgångar.

Effektivare plockning
• Enkelt arbetsflöde och Pick-by- 

Light (tillval) förhindrar plockfel.
• Minskning av transporttider.
• Kortare godsomsättningstider.

Hög processäkerhet
• Enkel övervakning av batchar och 

bäst-före-datum.
• Åtskild lagring möjlig.



Den rätta modellen för dina applikationer:

Statiskt pallager Enplatsställage

Flerplatsställage bredgång

Flerplatsställage smalgång

Djupstaplingsställage

Automatiskt pallager

Dynamiskt pallager Genomloppsställage pall

Inskjutningsställ

Kompaktlagersystem med skyttlar

Mobilt pallställ

Statiskt smådelslager Modulärt pallsystem

Höglager

Hyllplanssystem i flera våningar

Automatiskt smådelslager

Dynamiskt smådelslager Pallställ

Paternosterverk

Mobilt pallställ

Genomloppsställage för smådelar

Förvaring av långt gods Grenställ

Plattformar Stålplattform

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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