
Statiska palešu uzglabāšana
Iebraucamais/caurbraucamais plaukts



Iebraukšanai pielāgots risinājums
kompaktām noliktavām.
Maksimāls telpas izmantojums, uzglabājot līdzīgu preču lielus daudzumus.

Iebraucamie un caurbraucamie plaukti – dēvēti arī par “Drive-in” vai “Drive-through” plauktiem – ir ideāli piemēroti, lai 
uzglabātu lielus daudzumus smagu, vienveidīgu preču. Tie apvieno priekšrocības, ko sniedz grēdu noliktava, nodrošinot 
telpas izmantojumu augstumā, un uzglabāšana plauktos, novēršot preču saspiešanu. Kravas vienības ir izvietotas viena aiz 
otras uz diviem plauktus padziļinošiem balstiem jeb t.s. palešu sliedēm, kā rezultātā, ievietojot preces noliktavā un izkraujot 
tās no noliktavas, veidojas noteikta secība. Iebraucamajā plauktā iekrāvējs var iebraukt tikai no vienas puses, kamēr 
caurbraucamajā plauktā - no abām pusēm. Tādējādi iebraucamais plaukts ir piemērots tikai LiFo metodei, savukārt 
caurbraucamais plaukts - FiFo metodei. Plauktu apkalpošanai izmantojams vienīgi iekrāvējs. Krautņotāji ar sāniski izvietotu 
sēdekli šai sistēmai ir īpaši piemēroti, jo tie vadītājam nodrošina brīvu redzamību, arī braucot atpakaļgaitā.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Kompaktā noliktava nodrošina maksimālu telpas izmantojumu

• Viegli pārveidojami, kas nodrošina maksimālu elastību

• Viegli saspiežamu preču droša uzglabāšana

• Piemēroti lieliem vienādu preču daudzumiem

• It īpaši piemēroti sezonāla rakstura noliktavām

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.

Efektivitāte Drošība Spēja pielāgoties
Viss optimālai materiālu 
plūsmai.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Plaukts, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu bizness.

Vajadzībām atbilstoši plauktu 
sistēmas izmēri nodrošina visas 
materiālu plūsmas efektivitātes 
palielinājumu. Palešu plauktu 
sistēmas pielāgojas pieejamajai 
telpai, to kompaktais uzglabāšanas 
veids sniedz iespēju panākt 
maksimālu platības un telpas 
izmantojumu.

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.

Gadījumā, ja Jūsu prasības mainās, 
pateicoties sistēmas uzbūves 
principam, palešu plaukta pārbūve ir 
ātra un vienkārša. Tas ir piemērots 
dažādu izmēru preču un materiālu 
uzglabāšanai, un to var apkalpot ar tam 
pielāgotiem iekrāvējiem.

Maksimāls telpas izmantojums
• Nav eju starp plauktu rindām.
• Ietaupītie kvadrātmetri ir pieejami 

noliktavas vajadzībām.

Efektīva darbu izpilde
• Ideāla noliktavu sistēma sezonas 

precēm.

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
• Ātra, droša iebraukšana kanālā, 

iebūvējot grīdā vadotnes.
• Palīgsistēmas iebraukšanai starp 

atbalsta sliedēm.
• Statņu aizsargi un iebraukšanas 

ejas precīzai vadībai.
• Palešu gala atdure aizsardzībai 

pret izbīdīšanu cauri plauktam.

Sistēmas uzbūves princips
• Standarta būvelementi, veidoti pēc 

moduļu principa.
• Kombinējami ar citiem 

Jungheinrich plauktiem.

Plašs piederumu klāsts
• Vadotnes uz grīdas.
• Palešu ievietošanas palīgsistēma.
• Marķējumi.

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.



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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