
Dinamično skladiščenje drobnega 
materiala
Vertikalni zalogovnik s pladnji



Odlična rešitev
Odlična rešitev za zelo zgoščeno 
skladiščenje.
Vrhunska komisionirna zmogljivost na majhnem prostoru.

Zalogovnik s pladnji omogoča zelo zgoščeno skladiščenje na majhni stojni površini v proizvodnji ali skladišču. Z njim ste 
prilagodljivi in produktivni tudi ob hitri menjavi asortimana. Zaprti sistem je na obeh straneh sestavljen iz navpično naloženih 
pladnjev, manipulatorja pladnjev in krmilnika, ki pripelje blago do ergonomsko umeščene postrežne odprtine. Manipulator 
pladnjev že med komisioniranjem pladnja v ozadju pripravi naslednji pladenj, da se zmanjša izguba časa. Visoka hitrost, 
kratka čakalna doba in usklajeno ravnanje s pladnji zagotavljajo odlično komisionirno zmogljivost. Z vmesnikom 
Jungheinrich Logistics Interface, ki komunicira s sistemom za upravljanje skladišča, lahko vertikalni zalogovnik s pladnji 
preprosto povežete z obstoječim sistemom.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Znaten prihranek skladiščne površine zaradi izrabe višine prostora (do 30 
metrov)

• Učinkovito komisioniranje zaradi krajših poti.

• Prilagodljiva možnost razširitve zagotavlja prihodnjo naložbeno varnost

• Svetlobno komisioniranje za manj napak med komisioniranjem.

• Združljivost z raznimi sistemi za upravljanje skladišča.

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.

Zalogovniki s pladnji znamke 
Jungheinrich se modularno sestavijo 
in namestijo. Z modularno 
konstrukcijo lahko višino sistema 
hitro in ugodno prilagodite 
spremenjenim danostim.

Zalogovniki s pladnji v nasprotju s 
klasičnimi poličnimi regali 
omogočajo zelo zgoščeno 
skladiščenje na kar najmanjši 
površini. Blago se premakne do 
uporabnika in prihrani nepotrebne 
poti. Prosto skladiščno površino 
lahko uporabite v druge namene.

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

Modularna konstrukcija.
• Do šest odvzemnih odprtin 

spredaj in zadaj.
• Najmanjša razdalja med pladnji je 

25 milimetrov.
• Nadaljnje povečanje razdalje v 

korakih po 100 milimetrov.
• Dodatne pladnje je mogoče 

naknadno dopolniti.

Preprosto preprogramiranje.
• Počasna hitrost pladnjev za 

občutljivo blago.
• Skladiščenje pogosto 

uporabljanih izdelkov blizu 
odvzemne odprtine.

• Možnost omejitve dostopa do 
nekaterih pladnjev.

• Preprosto skladiščenje pladnjev z 
različno nosilnostjo.

Majhna stojna površina.
• Skoraj brezstopenjsko 

skladiščenje pladnjev bistveno 
prihrani prostor.

• Funkcija zgoščevanja prostora 
omogoča redno optimizacijo 
izrabe prostora.

Preprosta integracija.
• Preprosta umestitev v obstoječe 

delovanja skladišča.
• Neposredna povezava s sistemi 

za upravljanje skladišča (WMS), 
denimo Jungheinrich WMS ali 
SAP EWM.

• Integracija z nagrajenim 
logističnim vmesnikom 
Jungheinrich Logistics Interface 
ali dodatnim modulom LRK 
Connect za SAP EWM.

• Možnost vodenja zalog v WMS.

Svetlobno komisioniranje (opcija).
• Laserski kazalnik uporabniku kaže 

artikle za odvzem.
• Matrica TIC na spodnjem delu 

odvzemne odprtine še pospeši 
točen odvzem artiklov.

Visoka postopkovna varnost.
• Nadzorovan dostop do 

posameznih pladnjev.

Varovalne naprave.
• Dvižna vrata in svetlobne zavese 

zagotavljajo najboljšo varnost in 
zaščito za osebje in blago.



Pravi model za vaše potrebe:

Naslov LRK 205/500 LRK 700 LRK 1000

Gerätehöhe min/max 2250 - 30050 mm 2550 - 20050 mm 2250 - 20050 mm

Gerätebreite min/max 1580 - 4380 mm 1580 - 4380 mm 1580 - 4380 mm

Gerätetiefe min/max 2312 - 4292 mm 2362 - 4343 mm 2362 - 4343 mm

Beladung (max.) 70 t 70 t 70 t

Tablarbreite min/max 1250 - 4050 mm 1250 - 4050 mm 1250 - 4050 mm

Tablartiefe min/max 610 - 1270 mm 610 - 1270 mm 610 - 1778 mm

Warenhöhe (max.) 730 mm 730 mm 730 mm

Tablarbeladung (max.) 725 kg

Lagerplatzraster 25 mm 50 mm 50 mm

Tablarabstand (min.) 75 mm 100 mm 150 mm

Geschwindigkeit Lift (max.) 2 m/s 1,2 m/s 0,75 m/s

Geschwindigkeit Extraktor 
(max.)

0,7 m/s 0,39 m/s 0,39 m/s

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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