
Dinamično skladiščenje drobnega 
materiala
Prevozni polični regal



Kompaktna rešitev
Kompaktna rešitev za skladiščenje.
Prava izbira za artikle, do katerih redko dostopate.

Lahko je klasičen arhivski regal za dokumente oziroma kartonske škatle ali blagovno skladišče za nepaletirane artikle: česar 
ne potrebujete ves čas, je v pomičnem poličnem regalu varno shranjeno. Način delovanja je nadvse preprost: delovni hodnik 
je vedno tam, kjer ga potrebujete. In samo tam. Regalne vrste je mogoče razpreti na želenih mestih, da imate dostop do 
iskanih artiklov. Tako prihranite prostor in imate še vedno omogočen hiter dostop. Krmiljenje poteka kar na zadevnem 
regalu.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Učinkovit izkoristek prostora z manj regalnimi hodniki.

• Preprosto krmiljenje.

• Prilagoditev skladiščenemu blagu z bogato ponudbo dodatkov.

• Tudi 85 odstotkov več skladiščenega blaga kot pri stacionarnih regalih.

• Dostop do vsakega posameznega mesta in velik izkoristek površine.

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.

Premični polični regal je primeren za 
različne vrste blaga, prostorov in 
panog. Razpoložljivi gradniki in 
številni dodatki omogočajo 
modularno prilagoditev regalnega 
sistema prostorskim in namenskim 
zahtevam.

Če do blaga ne dostopate redno, je 
ta sistem prava izbira. Premični 
polični regal začasno ustvari hodnik, 
na katerem potrebujete dostop do 
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.

Modularnost.
• Nastavitev višine polic v stopnjah 

po 25 milimetrov.
• Prilagoditev skladiščenemu blagu, 

denimo s pregradami ali koriti za 
razsuti tovor.

• Možnost popolnoma opremljenih 
omar z vrati in predali.

Velik izkoristek prostora.
• Prihranite lahko tudi do 85 

odstotkov prostora.
• Začasni hodniki, ki jih lahko ročno 

odprete in zaprete.

Učinkovito delo.
• Dostop po potrebi

Visoka postopkovna varnost.
• Najboljša zaščita za osebje in 

skladiščeno blago.
• Oblikovna zasnova je skladna z 

zadevnimi standardi.



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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