
Dinamično skladiščenje drobnega 
materiala
Pretočni regal za drobni material



Optimalen transportni pretok.
Optimalen transportni pretok v 
skladišču za drobni material.
Boljši pregled nad raznolikim asortimanom.

Pretočni regali se odlično obnesejo za učinkovito komisioniranje drobnega materiala in paketov. Artikli se po nagnjenem 
valjčnem sistemu transportirajo neposredno do komisionirnega mesta. Tako prihranite čas in pot. Polnjenje in odvzemanje 
blaga potekata ločeno, zato artikle lahko nemoteno vstavljate. Pretočni okvir lahko vgradite v vsestranske standardne paletne 
regale Jungheinrich. Pretočni regali so zelo priljubljeni v živilski industriji, kjer je treba strogo upoštevati zaporedje rokov 
veljavnosti (metoda FIFO). Pogosto jih najdemo tudi v kataloški prodaji, avtomobilski industriji in hladilnicah. Sistem ponuja 
prilagodljivo konstrukcijo in upravljanje. Lahko ga upravljate ročno ali s komisionirnim viličarjem, izvedljivi so tudi 
večnadstropni sistemi, da resnično izkoristite višino prostora.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Velika gostota skladiščenja na majhnem prostoru.

• Privarčujte čas s samodejnim pomikanjem blaga naprej.

• Ločeno polnjenje in odvzemanje za nemoten materialni tok.

• Razne možnosti uporabe in prilagodljiva razširitev.

• Preprosta in ugodna postavitev.

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.

Konstrukcijo in transportno 
sistematiko pretočnega regala lahko 
prilagodite raznim skladiščnim 
zahtevam in sortimentom. Pretočni 
regal lahko vedno prilagodite novim 
zahtevam.

Samodejno pomikanje blaga po 
valjčnem transporterju prihrani čas in 
energijo. Kratke poti in pregledno 
skladiščenje povečajo komisionirno 
zmogljivost.

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

Optimalna prilagoditev.
• Vgradnja v paletne regale ali 

prostostoječ sistem.
• Vgradnja v regale z dvojno ali 

enojno globino.

Individualna konfiguracija.
• Nastavitev višine in nagiba.
• Prilagodljiva razdelitev kanalov z 

vodili za izdelke različnih velikosti.

Prihranek površine.
• Kompaktno skladiščenje.
• Brez posluževalnih hodnikov.

Učinkovitejše komisioniranje.
• Preprost potek dela in opcijski 

svetlobni komisionirni sistemi 
preprečujejo napake med 
komisioniranjem.

• Prihranite zamudne poti.
• Krajši čas obdelave.

Visoka postopkovna varnost.
• Preprosto nadziranje serij in rokov 

uporabe.
• Možnost ločenega skladiščenja.



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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