
Dinamično skladiščenje drobnega 
materiala
Vertikalni karuselni zalogovnik



Individualna izvedba
Rešitev po meri za kompaktno 
skladiščenje.
Z ergonomijo in učinkovitostjo do večje produktivnosti.

Vertikalni karuselni zalogovniki delujejo krožno. Artikli krožijo do odvzemne odprtine, kjer jih osebje lahko udobno in varno 
prevzame. Lahko jih prilagodite potrebam in poskrbite za zgoščeno skladiščenje v proizvodnji ali skladišču. Maksimalna 
skladiščna površina na minimalni osnovni površini. Velika komisionirna zmogljivost in hitrost pretoka sta še dve prednosti 
tega zalogovnika, hkrati pa je mogoče hitro dostopati do vseh artiklov. Vertikalni karuselni zalogovnik se obnese, ko prostor 
ali komisionirni čas pri statičnem skladiščenju ne zadoščata več. Prek vmesnika Jungheinrich Logistics Interface ga lahko 
kadar koli povežete s sistemom za upravljanje skladišča (WMS). Postavitev v izvedbi prostostoječega karuselnega regala ali 
nadgradnje z več odvzemnimi odprtinami tudi do višine 10 metrov. Vertikalni karuselni zalogovnik je opremljen z 
najsodobnejšo varovalno tehnologijo in ima odlične ergonomske lastnosti, da ga osebje lahko varno in preprosto uporablja.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Hiter dostop do vsega skladiščenega blaga omogoča visoka hitrost pretoka 
blaga

• Optimalna izkoriščenost površin zaradi zelo zgoščenega skladiščenja in velike 
izrabe višine prostora

• Ergonomska oblika v kombinaciji z obsežnimi varnostnimi funkcijami

• Zaradi robustne in dolgoletne preizkušene tehnologije zagotavlja vertikalni 
karuselni zalogovnik izredno vzdržljivost

• 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.

Vertikalni karuselni zalogovnik je 
modularno zasnovan. Univerzalna 
nosilna konstrukcija se prilagodi 
zahtevam ter omogoča skladiščenje 
raznih skladiščnih in transportnih 
enot.

Vertikalni karuselni zalogovniki v 
nasprotju s klasičnimi poličnimi regali 
omogočajo zelo zgoščeno 
skladiščenje na kar najmanjši 
površini. Blago se premakne do 
uporabnika, kar prihrani zamudne in 
energijsko potratne 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.

Prilagodljivost
• Možna je prilagodljiva nosilna 

oprema, npr. medetaže, predali, 
pregradna pločevina.

• Robustna konstrukcija omogoča 
premikanje vertikalnega 
karuselnega zalogovnika po hali 
na kolesih.

• Samostojna ali sistemska izvedba.
• Paketi opreme za nadgradnjo in 

predelavo ob spremembi namena 
uporabe.

Majhna stojna površina.
• Prihranek prostora z izrabo višine 

prostora.

Preprosta integracija.
• Preprosta umestitev v obstoječe 

delovanja skladišča.
• Neposredna povezava s sistemi 

za upravljanje skladišča (WMS), 
denimo Jungheinrich WMS.

• Integracija z nagrajenim 
logističnim vmesnikom 
Jungheinrich Logistics Interface.

Svetlobno komisioniranje (opcija).
• Matrica TIC na spodnjem delu 

odvzemne odprtine še pospeši 
točen odvzem artiklov.

Velika zmogljivost pretoka blaga
• Hiter pretok blaga zagotavlja 

velika komisionirna zmogljivost.

Visoki varnostni standardi.
• Potrjena varnost.
• Stalen dostop do blaga z zasilnim 

ročnim pogonom ob izpadu 
električne energije.

• Možnost omejitve dostopa.
• Svetlobna zavesa omogoča 

optimalno zaščito osebja in blaga.

Dolgotrajna naložbena varnost.
• Dolga doba uporabe.
• Paketi opreme za nadgradnjo in 

predelavo ob spremembi namena 
uporabe.



Pravi model za vaše potrebe:

Naslov PRK 180 PRK 350 PRK 650

Gerätehöhe min/max 2210 - 7510 mm 2360 - 10010 mm 2360 - 10010 mm

Gerätebreite min/max 3075 - 3875 mm 3075 - 3875 mm 3175 - 3975 mm

Gerätetiefe min/max 1251 - 1631 mm 1271 - 1671 mm 1311 - 1711 mm

Beladung (max.) 6 t 12,5 t 19 t

Lichte Breite Träger min/ 
max

2450 / 3250 mm 2450 / 3250 mm 2450 / 3250 mm

Lichte Tiefe Träger min/ 
max

428 / 628 mm 428 / 628 mm 428 / 628 mm

Lichte Höhe Träger min/ 
max

212 / 364 mm 217 / 483 mm 247 / 450 mm

Trägerbeladung (max.) 180 kg 350 kg 650 kg

Beladung Zwischenboden 
(max.)

100 kg 150 kg 150 kg

Geschwindigkeit (max.) 0,125 m/s 0,125 m/s 0,125 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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