
Statiska sīkpreču uzglabāšana
Augstais sastatņu plaukts



Sīkpreču uzglabāšana
līdz pat noliktavas griestiem.
Maksimālam komplektēšanas ražīgumam, izmantojot visu telpas augstumu.

Ja Jūs šaurā telpā vēlaties izvietot lielu daudzumu dažādu sīkpreču, izmantojiet visu augstumu līdz pat noliktavas griestiem, 
izvēloties augsto sastatņu plauktu. Izmantojot plauktu kā komplektēšanas noliktavu mazām iepakojumu vienībām, tas ir 
ideāls papildinājums šauro eju palešu noliktavai, jo abus var apkalpot ar vienu iekrāvēju. Plašais piederumu klāsts un 
vienkāršie būvelementi sniedz iespēju pielāgot plauktu precīzi Jūsu uzglabājamām precēm. Pateicoties saspraužamai 
sistēmai, sastatņu plaukti ir ērti regulējami augstumā. Augstplauktu noliktavā iespējams realizēt pat vairāk nekā 14 metru 
augstumu. Tā pat mazā platībā iespējams sasniegt augstu ietilpību. Apkalpošana notiek ideāli saskaņoti ar mūsu EKS 
vertikālajiem komplektētājiem. Mēs Jūs nodrošināsim gan ar plauktu, gan komplektēšanas tehniku.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Ātra piekļuve jebkurai precei

• Teicamas pielāgošanas iespējas, izmantojot plašo piederumu klāstu

• Augsta telpu izmantojamība

• Viegli veicama montāža

• Kombinācijā ar mūsu EKS tehniku veido nepārspējamu komandu

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.

Sīkpreču plaukts ir piemērots lielam 
preču skaitam, aptverot daudzas 
izmantošanas sfēras un nozares. 
Pieejamie būvelementi un plašais 
piederumu klāsts ļauj veikt plauktu 
sistēmas individuālu pielāgošanu 
mainīgiem izmantošanas apstākļiem.

Ar sīkpreču plauktiem tiek pilnībā 
izmantots telpas augstums. Tā 
nemainīgā platībā tiek panākta lielāka 
ietilpība.

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.

Modulārā funkcionalitāte
• Plauktus var ērti regulēt augstumā 

ik pa 25 mm.
• Iespējama pielāgošana 

uzglabājamajām precēm, piem., 
ar starpsienām vai vanniņām 
beramiem materiāliem.

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.

Efektīva darbu izpilde
• Ātra piekļuve visām precēm.
• Perfekta preču organizēšana un 

kārtība.
• Augsts komplektēšanas ražīgums, 

izmantojot mūsu EKS sērijas 
vertikālos komplektētājus

Maksimāls telpas izmantojums
• Realizējams kā augstais plaukts 

efektīvai telpas augstuma 
izmantošanai.

Atbilstība standartiem
• Mūsu sīkpreču plaukti ir izgatavoti 

atbilstoši attiecīgajiem standartiem.

Droša montāža
• Vienkārša saspraušana nodrošina 

drošu montāžu.



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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