
Dinamično skladiščenje palet
Pretočni regal za palete



Najboljši izkoristek prostora
za metodo FIFO.
Večja učinkovitost za velike količine enakih palet.

Ponujamo dinamične rešitve za kar najhitrejše uskladiščenje in izskladiščenje paletiranega blaga. Pretočni regali so 
priporočljivi, če uporabljate metodo FIFO in želite premikati veliko količino enakih palet. Pri tej metodi se uskladiščeno blago 
samodejno premakne po valjčkih do odvzemnega mesta. Metoda, pri kateri se blago premakne do človeka, privarčuje 
nepotrebne poti in skrbi, da blago ne zastara. Pretočni regali so zlasti primerni za pokvarljivo blago s kratkim rokom uporabe. 
Pretočni regali so sestavljeni iz zaporednih regalnih stebrov, ki tvorijo kanal. Na eni strani jih polnite, na drugi pa odvzemate 
blago. Ko odvzamete paleto, se naslednja paleta samodejno premakne po nekoliko nagnjenem valjčnem transporterju. 
Zavorni valjčki uravnavajo hitrost, samodejna pregrada pa skrbi, da se izdelki ne natlačijo.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Optimalen izkoristek prostora z dinamičnim blokovnim skladiščenjem.

• Večja učinkovitost: ločeno polnjenje in odvzemanje,

• Krajše transportne poti v skladišču.

• Privarčujte čas s samodejnim pomikanjem blaga naprej.

• Nadziranje rokov uporabe in proizvodnih serij.

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 pretočnem regalu lahko skladiščite 
različno težko blago, različne 
velikosti palet in ga upravljate z 
različnimi viličarji. Lahko ga tudi 
naknadno razširite, da je skladišče 
vedno pripravljeno za rastoče 
potrebe.

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

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 danim 
okoliščinam.

• 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.
• Prihranite lahko tudi 50- 

odstotkov osnovne površine.

Učinkovito delo.
• Krajše poti pospešijo 

komisioniranje.
• Komisioniranje na enem hodniku 

zmanjša število napak.
• Blago pride do posluževalca, kar 

pospeši delovne postopke.
• Krajše transportne poti.
• Stalne zaloge za proizvodnjo.

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.
• Varnostna pregrada zagotavlja 

varen odvzem prve palete.
• Usmernik zagotavlja najboljše 

pozicioniranje palete v kanalu.

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.
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