
Statiska palešu uzglabāšana
Daudzvietīgais plaukts šaurām ejām



Lielāks ražīgums
mazākā platībā.
Optimāls telpas augstuma izmantojums ar statisko sistēmu.

Vairākvietīgie plaukti šaurām ejām ir "milži" starp plauktiem. Tie ir īpaši piemēroti lielam daudzumam atsevišķu, galvenokārt 
uz paletēm sakrautu preču uzglabāšanai, un tie ir ērti pielāgojami, lai sasniegtu līdz pat 45 tonnu lielu plaukta sekcijas 
noslodzi. Šīs sistēmas savu stipro pusi parāda, ja Jūs mazā platībā vēlaties sasniegt augstu pārkraušanas jaudu. Tās piedāvā 
visas ražīgumu raksturojošās īpašības, kas piemīt daudzvietīgiem plauktiem, piemēram, tiešu piekļuvi vai brīvi izvēlētu balstu 
izvietojumu, un vienlaikus aizņem mazāk vietas un sasniedz ļoti lielu augstumu. Šo sistēmu raksturīgākā īpašība ir mazais 
darba platums. Plauktu balstu vienkāršā regulēšana un iespēja preces uzglabāt dubultā dziļumā palīdz sasniegt vēl efektīvāku 
telpas izmantojumu. Plauktu apkalpošanai tiek izmantoti sliežu vai induktīvās vadības pusautomātiskie vai automātiskie šauro 
eju krautņotāji, tai skaitā arī plauktu apkalpošanas celtņi.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Maksimāls telpas izmantojums, pateicoties mazākam darba platumam

• Tieša piekļuve visām precēm

• Lieliskas pielāgošanas iespējas, pateicoties elastīgam balstu izvietojumam

• Vienkārša uzbūve vien no dažiem komponentiem

• Sasniedzama līdz pat 45 tonnu liela plaukta sekcijas noslodze

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.

Pateicoties sistēmas uzbūves 
principam, palešu plaukta pārbūve ir 
iespējama arī aizvien pieaugošu 
prasību apstākļos. Tas ir piemērots 
dažādu izmēru preču un materiālu 
uzglabāšanai, un to var apkalpot ar 
visiem izplatītākajiem iekrāvējiem.

Vajadzībām atbilstoši plauktu 
sistēmas izmēri nodrošina visas 
materiālu plūsmas efektivitātes 
palielinājumu. Šauro eju noliktavai 
raksturīga īpaši maza platība darba 
ejās un liels plauktu augstums.

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
• Perforēti sistēmas elementi 

vienkāršai, ērtai pielāgošanai 
jauniem apstākļiem.

• Standarta būvelementi, veidoti 
pēc moduļu principa.

• Kombinējami ar citiem 
Jungheinrich plauktiem.

Plašs piederumu klāsts
• Skaidu plātņu plauktu virsmas.
• Režģis.
• 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.

Maksimāls telpas izmantojums
• Mazs vietas patēriņš darba ejām, 

pateicoties lielam augstumam.
• Pat par 30 % lielāka lietderīgā 

platība, salīdzinot ar plato eju 
noliktavām.

• Šauro eju tehnikas izmantošana 
ar pacelšana augstumu līdz 18 
metriem.

• Iespējama pakāpeniska 
pilnveidošana līdz pilnīgai 
automatizācijai.

Efektīva darbu izpilde
• Tieša, mērķtiecīga piekļuve katrai 

paletei.

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
• Plauktus padziļinoši balsti drošam, 

ātram preču iekraušanas un 
izkraušanas procesam.

• Prettriecienu aizsargi sadursmju 
rezultātā radītu bojājumu 
novēršanai, piem., stūros vai ap 
plauktu statņiem.

• Aizsardzība pret izbīdīšanu cauri, lai 
novērstu kravas vienību nejaušu 
izstumšanu cauri plauktam.

• Kravas aizsargrežģis preču 
aizsardzībai pret nokrišanu 
aizmugurējā daļā.

Maksimāla darba drošība
• No plānošanas: tiek ņemtas vērā 

augstās drošības prasības šauro eju 
noliktavām.

• Brīdināšanas sistēmas novērš 
negadījumus un personu traumas 
šaurās ejās.



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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