
Statično skladiščenje palet
Večmestni regal za širok hodnik



Vsestranski regal
za številne namene uporabe.
Neposreden dostop in prilagoditev zahtevam.

Prilagodljivi paletni regali s širokimi hodniki so najbolj razširjeni regalni sistemi. Zelo so primerni za velike količine 
posamičnih, zlasti paletiranih izdelkov. Odlikuje jih vsestranskost: v njih lahko skladiščite številne zaboje različne velikosti in 
teže, lahko pa jih tudi poljubno razširite do nosilnosti paletnega polja največ 45 t. V nasprotju z blokovnim skladanjem 
omogočajo skladiščenje brez medsebojnega pritiskanja in neposreden dostop do vseh palet. V višini skoraj ni omejitev: pri 
samodejnem upravljanju je regale s standardnih od 8 do 10 metrov mogoče nadgraditi tudi na višino nad 20 metrov. Paletne 
nosilce je mogoče preprosto prestaviti, kar zagotavlja optimalen izkoristek skladiščnega prostora. Mogoča je tudi izvedba z 
dvojno globino skladiščenja. Regale lahko polnite z viličarji ali regalnimi dvigali.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Neposreden dostop do vseh artiklov.

• Optimalna prilagoditev zahtevam.

• Preprosta nadgradnja z malo komponentami.

• Prosta dodelitev skladiščnega mesta.

• Izvedljivo z nosilnostjo paletnega polja do 45 t

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.

Ko potrebujete večje kapacitete, 
lahko paletni regal zaradi modularne 
konstrukcije hitro predelate. 
Primeren je za skladiščenje artiklov in 
materiala raznih velikosti, upravljate 
pa ga lahko s standardnimi viličarji.

Z dimenzijo regalnega sistema, ki je 
skladna s potrebami, se optimizira 
učinkovitost celotnega toka 
materiala. Paletni regalni sistemi se 
prilagodijo prostorskim možnostim. 
Z velikimi dvižnimi višinami in 
številnimi možnostmi uskladiščenja 
je prilagodljivi regal še učinkovitejši.

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.
• Sistemska perforacija za 

preprosto prilagoditev novim 
danostim.

• Standardni moduli.
• Združljivost z drugimi regali 

Jungheinrich.

Bogata ponudba dodatkov.
• Dno iz ivernih plošč.
• Rešetka.
• Oznake.

Rešitve po meri panoge
• Strokovno svetovanje po 

panogah.
• Rešitve po meri za številne 

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

Možnosti uskladiščenja
• Skladiščenje na dveh globinah.
• Prečno skladiščenje.

Učinkovito delo.
• Neposreden, usmerjen dostop do 

vsake palete.

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.
• Potopljeni podporniki zagotavljajo 

varno in hitro uskladiščenje in 
izskladiščenje.

• Odbijač, ki omili škodo ob trčenju, 
denimo na vogalih ali regalnih 
stebrih.

• Zaščita pred nehotenim zdrsom 
tovornih enot.

• Rešetka za zaščito pred padcem 
zadaj.



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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