
Dinamično skladiščenje palet
Potisni regal



Najboljši izkoristek prostora
za metodo LIFO.
Kompaktna skladiščna rešitev, ki prihrani čas.

Če želite paletirano blago enake vrste kompaktno skladiščiti, so potisni regali prava izbira. V nasprotju s pretočnim regalom, 
ta regal polnite in praznite samo na eni strani, da prihranite transportni čas in poti ter tudi prostor. Ta oblika dinamičnega 
skladiščenja se pogosto uporablja tudi za vmesne kanale.

Potisni regali so sestavljeni iz zaporednih regalnih stebrov, ki tvorijo kanal. Nekoliko nagnjeni transporterji olajšajo odvzem 
blaga in naslednja enota se samodejno premakne naprej. Pri skladiščenju je treba že skladiščene enote potisniti navzgor. 
Navadno so v regalu tri palete, opcijsko tudi več. Skladiščenje poteka navadno po dolžini z navadnim viličarjem ali takšnim, ki 
ima oporne krake.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Optimalen izkoristek prostora z dinamičnim blokovnim skladiščenjem.

• Naknadna prilagodljiva razširitev.

• Privarčujte čas s samodejnim pomikanjem blaga naprej.

• Krajše transportne poti v skladišču.

Strokovnjaki za regale že od leta 1958.

Vaše skladišče stoji na regalih. Za vsako panogo in potrebo 
oblikujemo rešitev po meri, ki ustreza najstrožjim kakovostnim 
zahtevam in raste skupaj z vašimi potrebami. Kot ponudnik 
sistemskih rešitev vas spremljamo vse od projektiranja do 
poprodajnih storitev.

Preverjena kakovost. Zagotovljeno.

Tudi če izbrana regalna rešitev že stoji, poskrbimo za kakovost 
in varnost v skladišču. Imamo službo 120 inšpektorjev, ki na 
vašo željo in skladno s standardom EN 15635 pri vas opravijo 
pregled. Če kar koli manjka, dostavimo še originalne 
nadomestne dele.



Jungheinrichov regal,
ki se vedno obnese.

Prilagodljivost Učinkovitost Varnost
Regal, ki se prilagodi 
vašemu poslovanju.

Vse za optimalen 
materialni tok.

Najboljše razmere za varno 
delo.

V potisnem regalu lahko skladiščite 
različno težko blago, različne 
velikosti palet in ga upravljate z 
raznimi viličarji. Lahko ga tudi 
naknadno razširite, da je skladišče 
vedno pripravljeno za rastoče izzive.

Z dimenzijo regalnega sistema, ki je 
skladna s potrebami, se optimizira 
učinkovitost celotnega toka 
materiala. 4-odstotni klanec poskrbi, 
da se blago pri vstavljanju ali 
odvzemanju blaga premika brez 
porabe energije .

S preventivnimi storitvami in 
primernimi regalnimi dodatki 
poskrbimo, da so ljudje, vozila in regali 
vedno varni. Poslovanje tako ni 
ogroženo in blago je zaščiteno.

Delovanje sistema.
• Z raznimi skladiščnimi moduli 

sistem prilagodite danostim 
skladišča.

• Standardni moduli.
• Združljivost z drugimi regali 

Jungheinrich.

Rešitve po meri panoge
• Strokovno svetovanje po 

panogah.
• Rešitve po meri za številne 

panoge, denimo živilsko panogo, 
veletrgovino, proizvodnjo in 
številne druge.

Velik izkoristek prostora.
• Kompakten skladiščni sistem, ki 

zahteva manj hodnikov.
• Odličen izkoristek obstoječe 

površine s samodejnim 
pomikanjem naprej.

Učinkovito delo.
• Krajše poti pospešijo 

komisioniranje.
• Velika gostota skladiščenja in 

malo transportnih poti.
• Od 30 do 35 odstotkov hitrejše 

natovarjanje in raztovarjanje kot 
pri regalu drive-in.

• Blago pride do posluževalca, kar 
pospeši delovne postopke.

Kakovostni paletni regali 
Jungheinrich.
• Lastna kontrola v proizvodnji 

zagotavlja stalno kakovost – na 
vseh lokacijah po svetu.

• Znak kakovosti RAL: redno 
zagotavljanje kakovosti in varnosti 
po najstrožjih standardih pri 
neodvisnem inštitutu.

Varovalni dodatki.
• Regulator hitrosti prepreči 

nenadzorovano premikanje palet.

Visoka postopkovna varnost.
• Z izkoriščanjem težnosti se zmanjša 

potreba po vzdrževanju.
• Nemoteno delovanje sistema.
• Ločeno uskladiščenje in 

izskladiščenje pomeni manj 
prometa in manjšo nevarnost 
nesreč.



Pravi model za vaše potrebe:

Statično skladiščenje palet. Enojni regal

Prilagodljivi regal s širokim hodnikom

Prilagodljivi regal z ozkim hodnikom

Uvozni/prevozni regal

Avtomatizirano paletno skladišče

Dinamično shranjevanje palete Pretočni regal za palete

Potisni regal

Kompaktno skladišče z vozički

Pomični paletni regal

Shranjevanje statičnih majhnih delov Polični regal

Visoki polični regal

Večetažni polični regal

Avtomatizirano skladišče za drobne dele

Dinamika shranjevanja strojne opreme Zalogovnik s pladnji

Vertikalni karuselni zalogovnik

Pomični polični regal

Pretočni regal za drobni material

Dolge blago Konzolni regal

Dvigala Jekleni podest

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 


	Dinamično skladiščenje palet
	Potisni regal

	Najboljši izkoristek prostora
	za metodo LIFO.
	Kompaktna skladiščna rešitev, ki prihrani čas.
	Pregled vseh prednosti
	Strokovnjaki za regale že od leta 1958.
	Preverjena kakovost. Zagotovljeno.



	Jungheinrichov regal,
	ki se vedno obnese.
	Pravi model za vaše potrebe:


