
Dinamiska palešu uzglabāšana
Iebīdāmais plaukts



Izcils telpas izmantojums
strādājot pēc LiFo metodes.
Vietu un laiku taupošs risinājums kompaktām noliktavām.

Iebīdāmie plaukti ir piemēroti tad, ja uz paletēm izvietotas viena veida preces noliktavā jāuzglabā kompakti jeb vienkopus. 
Pretēji gravitācijas plauktiem šajā gadījumā preču ievietošana noliktavā un izņemšana no tās notiek tikai no vienas puses, 
tādējādi kopumā ietaupot transportēšanas ceļus un laiku, kā arī vietu. Šis dinamiskās uzglabāšanas veids bieži tiek izmantots 
arī buferkanālos.Mūsu iebīdāmie plaukti sastāv no plauktu statņiem, kas ir sakārtoti rindā viens aiz otra, tādējādi veidojot 
kanālu. Pateicoties nedaudz slīpi sasvērtajiem konveijeriem, preču izņemšana ir īpaši viegla, bet nākamā vienība automātiski 
pārvietojas iepriekšējās vietā. Ievietojot preces noliktavā, tur jau esošās vienības jāpabīda pret kāpumu uz augšu. Parasti vienā 
plauktā ir trīs paletes, bet var būt arī vairāk. Preču iekraušanu veic dakšu iekrāvēji vai arī krautņotāji ar balstdakšām, paletes 
parasti kraujot gareniski.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Optimāls telpas izmantojums, pateicoties dinamiskai grēdu noliktavai

• Daudzpusīgi paplašināmi, pateicoties papildu paplašināšanas iespējām

• Laika ietaupījums, pateicoties automātiskai preču papildināšanai

• Saīsināti uzņēmuma iekšējie transportēšanas ceļi

Kompetence plauktu jomā jau kopš 1958. gada

Plaukti ir Jūsu noliktavas mugurkauls. Mēs izstrādājam ikvienai 
nozarei un katrai vajadzībai precīzi pielāgotus risinājumus, kuri 
atbilst augstākajām kvalitātes prasībām un attīstās kopā ar 
Jūsu pieaugošajām prasībām. Kā kompleksu sistēmu 
piegādātājs mēs esam Jūsu kontaktpersona no plānošanas 
līdz pat pēcpārdošanas servisam.

Pārbaudīta kvalitāte. Garantēti

Arī tad, ja Jūsu plauktu risinājums jau ir ieviests dzīvē, mēs 
parūpēsimies par kvalitātes uzraudzību un drošību Jūsu 
noliktavā. Ja vēlaties, kāds no mūsu 120 inspektoriem, kas 
sertificēti saskaņā ar standartu DIN EN 15635, veiks Jūsu 
uzņēmumā likumā paredzēto, ikgadējo pārbaudi. Gadījumam, 
ja tiks konstatēts kāds trūkums, inspektoram uzreiz līdzi būs 
oriģinālās rezerves daļas.



Jūsu Jungheinrich plaukts,
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Spēja pielāgoties Efektivitāte Drošība
Plaukts, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu 
bizness.

Viss optimālai materiālu 
plūsmai.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Iebīdāmais plaukts ir piemērots 
dažāda svara un izmēra paletēm un 
apkalpojams ar dažādiem 
iekrāvējiem. Vēlāka paplašināšana 
bez problēmām realizējama tā, ka 
Jūsu noliktava vienmēr ir gatava 
pieaugošajiem izaicinājumiem.

Vajadzībām atbilstoši plauktu 
sistēmas izmēri nodrošina visas 
materiālu plūsmas efektivitātes 
palielinājumu. Līdz 4% kritums 
nodrošina, ka preces no 
pieņemšanas līdz izņemšanas vietai 
tiek aiztransportētas bez enerģijas 
patēriņa.

Mūsu preventīvie pakalpojumi un tam 
piemērotie plauktu piederumi 
nodrošina, lai cilvēki, tehnika un plaukti 
būtu drošībā, turklāt jebkurā situācijā. 
Tā Jūsu procesi ir pastāvīgā plūsmā un 
Jūsu kapitālieguldījumi ir aizsargāti.

Sistēmas uzbūves princips
• Dažādi uzglabāšanas moduļi 

pielāgošanai apstākļiem noliktavā.
• Standarta būvelementi, veidoti 

pēc moduļu principa.
• Kombinējami ar citiem 

Jungheinrich plauktiem.

Individuāli risinājumi nozarēm
• Konsultācijas, ko sniedz eksperti 

ar pamatīgu pieredzi attiecīgajā 
nozarē.

• Precīzi pielāgoti risinājumi 
dažādām nozarēm, piem., 
pārtikas rūpniecībai, 
vairumtirdzniecībai, ražošanas 
nozarei un daudzām citām 
jomām.

Maksimāls telpas izmantojums
• Kompakta, platības izmantojuma 

ziņā racionāla noliktavu sistēma, 
jo nepieciešams mazāk eju.

• Ideāls pieejamās platības 
izmantojums, pateicoties 
automātiskai preču virzībai uz 
priekšu.

Efektīva darbu izpilde
• Ātrāka komplektēšana, pateicoties 

īsākiem ceļiem.
• Liels preču blīvums noliktavā un 

vienlaikus minimāla platība 
pārvietošanās ceļiem.

• Par 30-35% ātrāka iekraušana un 
izkraušana nekā iebraucamajos 
plauktos.

• Princips “prece pie cilvēka” ātrākai 
procesu norisei.

Augstvērtīgi Jungheinrich palešu 
plaukti
• Neatkarīgi pārbaudes stendi 

ražotnēs nodrošina nemainīgu 
kvalitāti visās mūsu filiālēs visā 
pasaulē.

• RAL kvalitātes zīme: regulāras 
kvalitātes un drošības pārbaudes 
saskaņā ar stingrākajām vadlīnijām, 
ko veic neatkarīgs institūts.

Drošības aprīkojums
• Ātruma regulators novērš 

nekontrolētu palešu kustību.

Augsta procesu drošība
• Minimāls apkopes darbu apjoms, 

pateicoties darbībai gravitācijas 
ietekmē.

• Netraucēta sistēmas darbība.
• Nodalot preču iekraušanu noliktavā 

no preču izkraušanas no noliktavas, 
samazinās satiksme, līdz ar to 
novēršot arī negadījumus.



Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Statiskā palešu uzglabāšana Vienvietīgais plaukts

Daudzvietīgais plaukts platām ejām

Daudzvietīgais plaukts šaurām ejām

Iebraucamais/caurbraucamais plaukts

Automātiskā palešu noliktava

Dinamiska palešu uzglabāšana Gravitācijas plaukts paletēm

Iebīdāmais plaukts

Kompaktā noliktava ar automatizētām 
transportēšanas ierīcēm

Pārbīdāmais palešu plaukts

Statiska sīkpreču uzglabāšana Sastatņu plaukts

Augstais sastatņu plaukts

Daudzstāvu sastatņu plauktu sistēma

Automātiskā sīkpreču noliktava

Dinamiska sīkpreču uzglabāšana Liftveida plaukts

Karuseļtipa plaukts

Pārbīdāmais sastatņu plaukts

Sīkpreču gravitācijas plaukts

Garu preču uzglabāšana Konsoļu plaukts

Platformas Tērauda konstrukcijas mezonīns

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  
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