
Dinamiska sīkpreču uzglabāšana
Liftveida plaukts



Ideālais risinājums
Ideāls risinājums blīvai preču 
uzglabāšanai.
Maksimāls komplektēšanas ražīgums mazā platībā.

Liftveida plaukts sniedz iespēju uzglabāt preces īpaši blīvi pat ļoti mazā platībā, turklāt vienalga, vai tas būtu ražošanas 
procesā vai jau noliktavā. Tas ir ideāli piemērots elastības saglabāšanai un augstas produktivitātes nodrošināšanai arī bieži 
mainīgu preču apstākļos. Slēgtā sistēma sastāv no abās pusēs vertikāli iestiprinātiem paliktņiem, ekstraktora un vadības 
sistēmas, ar kuru preces tiek nogādātas līdz ergonomiski veidotajai apkalpošanas lūkai. Viena paliktņa komplektēšanas laikā 
ekstraktors jau fonā sagatavo nākamo komplektējamo vienību, kā rezultātā līdz minimumam samazinās laika zudumi. Liels 
ātrums, minimāls gaidīšanas laiks un perfekta paliktņu apkalpošana garantē augstu komplektēšanas ražīgumu. Ar 
Jungheinrich Logistics Interface, kas kalpo kā saskarne savienojumam ar Jūsu noliktavas pārvaldības sistēmas 
programmatūru, Jūs liftveida plauktu vienkārši varat iekļaut Jūsu esošajā sistēmā.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Būtiska noliktavas platības ekonomija, izmantojot telpu visā tās augstumā (līdz 
30 metriem)

• Efektīvāka komplektēšana, pateicoties saīsinātiem ceļiem

• Ērtas paplašināšanas iespējas garantē investīciju drošību nākotnē

• Pick-to-Light sistēmas samazina komplektēšanas kļūdas

• Vienkārša iekļaušana dažādās noliktavu pārvaldības sistēmās

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.

Jungheinrich liftveida plaukti tiek 
samontēti un uzstādīti pēc moduļu 
principa. Pateicoties modulārajai 
uzbūvei, iekārtas augstumu 
iespējams ātri un bez lielām 
izmaksām pielāgot mainīgiem 
atrašanās vietas un darba apstākļiem.

Pretēji klasiskajiem sastatņu 
plauktiem liftveida plaukti ļauj preces 
uzglabāt īpaši blīvi arī mazā platībā. 
Ar principu "prece pie cilvēka'' ir 
iespējams aiztaupīt preču 
pārvietošanās ceļus, kas patērē laiku 
un enerģiju. Iegūto noliktavas platību 
var izmantot citiem mērķiem.

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.

Modulāra uzbūve
• Priekšpusē un aizmugurē ir pat 6 

apkalpošanas lūkas.
• Minimālais attālums starp 

plauktiem - 25 mm.
• Jebkurā laikā iespējama papildu 

plauktu izvietošana ik pēc 100 
mm.

• Vēlāk iespējams aprīkot ar papildu 
plauktiem.

Vienkārša pārprogrammēšana
• Mazāks ātrums, rīkojoties ar 

trauslām precēm.
• Biežāk nepieciešamo preču 

uzglabāšana tuvu “zelta zonai”.
• Piekļuves tiesību noteikšana, lai 

piekļūtu pie plauktiem.
• Plauktu ar atšķirīgu pieļaujamo 

svaru vienkārša izvietošana.

Mazs vietas patēriņš
• Plauktu teju vienlaidu izvietojums 

būtiski samazina nepieciešamo 
vietu.

• Iespējama regulāra telpas 
izmantojuma optimizācija, 
izmantojot funkciju blīvai preču 
izvietošanai noliktavā.

Vienkārša integrēšana
• Viegla iekļaušana jau esošajos 

noliktavas procesos.
• Tieša piesaiste noliktavu 

pārvaldības sistēmām (WMS), 
piem., Jungheinrich WMS vai SAP 
EWM.

• Integrēšana, izmantojot 
apbalvoto Jungheinrich Logistics 
Interface saskarnes 
programmatūru vai papildmoduli 
LRK Connect, kas paredzēts SAP 
EWM.

• Noliktavas krājumu pārvaldību 
iespējams veikt WMS.

Pick-by-Light sistēmas (opcija)
• Lāzera rādītāji operatoram norāda 

uz izņemamajām vienībām.
• TIC matrica apkalpošanas lūkas 

apakšdaļā palīdz veikt ātru un 
precīzu preču izņemšanu.

Augsta procesu drošība
• Kontrolēta piekļuve konkrētiem 

plauktiem.

Drošības ietaises
• Paceļamas durvis un gaismas režģi 

maksimālai drošībai un augstai 
apkalpojošā personāla un 
uzglabājamo preču aizsardzībai.



Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Virsraksts 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

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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