
Dinamiska sīkpreču uzglabāšana
Karuseļtipa plaukts



Precīzi pielāgots risinājums
Precīzi pielāgots risinājums 
kompaktai preču uzglabāšanai.
Kā ar ergonomiku un efektivitāti sasniegt lielāku ražīgumu.

Karuseļtipa plaukti darbojas pēc rotācijas principa. Preces kā karuselī rotē līdz apkalpošanas lūkai, kur tās operators var ērti un 
droši izņemt. Plauktus iespējams precīzi pielāgot Jūsu vajadzībām, un tie sniedz iespēju uzglabāt preces īpaši blīvi, vienalga, 
vai tas būtu ražošanas procesā vai jau noliktavā. Tā Jūs iegūstat maksimāli daudz vietas preču uzglabāšanai minimālā platībā. 
Citas priekšrocības ir augsts komplektēšanas ražīgums un pārkraušanas ātrums, pie kam iespējama ātrāka piekļuve visām 
precēm. Karuseļtipa plauktu ir lietderīgi izmantot apstākļos, kad statiskā uzglabāšana vairs nenodrošina nepieciešamo platību 
un komplektēšanai laiku. Izmantojot Jungheinrich Logistics Interface, jebkurā laikā ir iespējama savienošana ar noliktavas 
pārvaldības sistēmu. To iespējams realizēt līdz pat 10 metru augstumā kā brīvi stāvošu karuseļtipa plauktu vai kā pāreju starp 
stāviem ar vairākām apkalpošanas lūkām. Modernākā drošības tehnika un vislabākā ergonomika padara karuseļtipa plauktus 
par uzticamu, ērti lietojamu risinājumu.

 

 

Visas priekšrocības īsumā

• Ātra piekļuve visām noliktavas precēm, pateicoties lielam pārkraušanas 
ātrumam

• Optimāls platības izmantojums, uzglabājot preces blīvi un izmantojot telpu visā 
tās augstumā

• Ergonomisks dizains kombinācijā ar vispusīgām drošības funkcijām

• Pateicoties izturīgai un ilgus gadus praksē pārbaudītai tehnikai, karuseļtipa 
plaukts izceļas ar ievērojamu ilgmūžību

• 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.

Mūsu karuseļtipa plauktiem ir 
modulāra uzbūve. To daudzpusīgi 
veidojamā balstu koncepcija optimāli 
pielāgojas Jūsu prasībām un sniedz 
iespēju plauktos izvietot 
visdažādākos uzglabāšanas un 
transportēšanas konteinerus.

Pretēji klasiskajiem sastatņu 
plauktiem karuseļtipa plaukti ļauj 
preces uzglabāt īpaši blīvi arī mazā 
platībā. Princips "Prece pie cilvēka" 
palīdz aiztaupīt daudzus 
pārvietošanās ceļus, kas patērē laiku 
un enerģiju. Iegūto noliktavas platību 
iespējams 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.

Pielāgošanas iespējas
• Iespējams individuāls novietņu 

aprīkojums, piem., ar plauktiem, 
atvilktnēm, starpsienām.

• Izturīgā konstrukcija sniedz 
iespēju karuseļtipa plauktu uz 
ritenīšiem pārvietot pa noliktavas 
telpu.

• Autonoma darbība vai darbība 
sistēmā.

• Mainoties iekārtas pielietojumam, 
ir pieejamas dažādas 
paplašināšanas un modificēšanas 
paketes.

Mazs vietas patēriņš
• Izmantojamās platības 

samazināšana, izmantojot telpu 
visā tās augstumā.

Vienkārša integrēšana
• Viegla iekļaušana jau esošajos 

noliktavas procesos.
• Tieša piesaiste noliktavu 

pārvaldības sistēmām (WMS), 
piem., Jungheinrich WMS.

• Integrēšana, izmantojot 
apbalvoto Jungheinrich Logistics 
Interface saskarnes 
programmatūru.

Pick-by-Light sistēma (opcija)
• TIC matrica apkalpošanas lūkas 

apakšdaļā palīdz veikt ātru un 
precīzu preču izņemšanu.

Liela pārkraušanas jauda
• Liels pārkraušanas ātrums garantē 

lielu komplektēšanas ražīgumu.

Augsti drošības standarti
• Sertificēta drošība.
• Pastāvīga piekļuve precēm, strāvas 

zuduma gadījumā izmantojot 
avārijas kloķi.

• Iespēja piešķirt piekļuves tiesības.
• Optimāla personāla un uzglabāto 

preču aizsardzība ar gaismas režģi.

Ilglaicīga investīciju drošība
• Ilgmūžība.
• Mainoties iekārtas pielietojumam, ir 

pieejamas dažādas paplašināšanas 
un modificēšanas paketes.



Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Virsraksts PRK 180 PRK 350 PRK 650

Gerätehöhe min/max 2210 - 7510 mm 2360 - 10010 mm 2360 - 10010 mm

Gerätebreite min/max 3075 - 3875 mm 3075 - 3875 mm 3175 - 3975 mm

Gerätetiefe min/max 1251 - 1631 mm 1271 - 1671 mm 1311 - 1711 mm

Beladung (max.) 6 t 12,5 t 19 t

Lichte Breite Träger min/ 
max

2450 / 3250 mm 2450 / 3250 mm 2450 / 3250 mm

Lichte Tiefe Träger min/ 
max

428 / 628 mm 428 / 628 mm 428 / 628 mm

Lichte Höhe Träger min/ 
max

212 / 364 mm 217 / 483 mm 247 / 450 mm

Trägerbeladung (max.) 180 kg 350 kg 650 kg

Beladung Zwischenboden 
(max.)

100 kg 150 kg 150 kg

Geschwindigkeit (max.) 0,125 m/s 0,125 m/s 0,125 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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