
Statično skladiščenje drobnega 
materiala
Visok polični regal



Skladiščenje drobnega materiala
do stropa hale.
Maksimalna komisionirna zmogljivost s popolnim izkoristkom višine hale.

Če želite v majhnem prostoru skladiščiti raznolik drobni material, lahko s poličnim regalom izkoristite celotno višino hale. 
Komisionirno skladišče za manjše enote najbolje dopolni paletno skladišče z ozkimi hodniki, saj ga lahko upravljate z istim 
vozilom. Bogata ponudba dodatkov in preprosti gradniki omogočajo prilagoditev skladiščenemu blagu. Police lahko 
nastavite na želeno višino. Visokoregalno skladišče dopušča višino 14 metrov in še več. Že majhna osnovna površina ponuja 
velike kapacitete. Upravljanje je popolnoma usklajeno z vertikalnimi komisionirnimi viličarji EKS. Podjetje Jungheinrich 
ponuja regal in komisionirno vozilo na enem mestu.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Hiter dostop do vsakega izdelka.

• Prilagoditev z raznimi dodatki.

• Dober izkoristek prostora.

• Preprosta montaža.

• Popolna kombinacija z viličarji EKS.

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.

Polični visoki regal je primeren za 
različne vrste blaga, prostorov in 
panog. Razpoložljivi gradniki in 
številni dodatki omogočajo 
prilagoditev regalnega sistema 
spremenjenim prostorskim in 
namenskim zahtevam.

S poličnimi visokimi regali lahko 
popolnoma izkoristite višino 
prostora. Na enaki osnovni površini 
lahko imate večjo kapaciteto.

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.

Rešitve po meri panoge
• Strokovno svetovanje po 

panogah.
• Rešitve po meri za številne 

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

Učinkovito delo.
• Hiter dostop do vseh artiklov.
• Popolna organizacija in red 

artiklov.
• Velika komisionirna zmogljivost z 

vertikalnimi komisionirnimi 
viličarji serije ERH.

Velik izkoristek prostora.
• V izvedbi visokega regala za 

učinkovit izkoristek višine 
prostora.

Skladnost s standardi.
• Polični regali so skladni z zadevnimi 

standardi.

Varna postavitev.
• Varna natična montaža zagotavlja 

varno postavitev.



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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