
Skladiščenje dolgega blaga
Konzolni regal



Pametna rešitev.
Pametna rešitev za skladiščenja 
dolgega blaga.
Vedno prilagodljivo in pregledno.

Če skladiščite palice, cevi ali plošče, potrebujete hiter in preprost dostop do njih. Za ta namen smo razvili konzolne regale. 
Sestavljeni so iz regalnih stebrov in konzolnih krakov, na katerih lahko varno skladiščite dolgo blago ne glede na maso in 
dolžino. Opcijsko so na voljo končna varovala, ki preprečujejo zdrs blaga. Vsako regalno stojalo je opremljeno z več kraki; 
število krakov in razdaljo med njimi pa prilagodimo masi dolgega blaga. Lahko jih poljubno podaljšate in se vedno prilagodite 
skladiščenemu blagu. Želite na istem regalu skladiščiti blago različnih dolžin ali celo palete? Na voljo so vam mrežaste ali 
polne police, ki povezujejo krake. Te regale lahko uporabljate tudi kot premične regale, da ustvarite dodaten prostor.

 

 

Pregled vseh prednosti

• Podaljšanje po meri.

• Hitra prilagoditev spremenjenemu asortimanu.

• Neposreden dostop do vseh artiklov.

• Še več prostora s premično izvedbo.

• Tudi za uporabo na prostem.

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.

Na konzolnih krakih lahko skladiščite 
poljubno dolgo blago. Če uporabite 
še rešetke, lahko kombinirano 
skladiščite dolgo blago in palete.

Dolgo blago lahko v konzolnih 
regalih na majhnem prostoru 
skladiščite tudi v višini. Tako lahko 
pametno in učinkovito izkoristite 
vsak kvadratni meter skladiščne 
površine, tudi zunanje.

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

Vsestranska uporaba.
• Možnost nadgradnje v polični 

regal z dodatnimi policami ali v 
paletni regal z rešetkami.

Konfiguracija po meri.
• Enostranska ali obojestranska 

izvedba.
• Podaljšanje po meri.
• Raznoliki dodatki.

Optimalen izkoristek prostora.
• Popolnoma prilagojeno 

skladiščenemu blagu in površini.
• Z izbiro premičnega regalnega 

sistema še prihranite prostor.

Učinkovita uporaba na prostem.
• Izvedbe s trapezno kritino, ki ščiti 

pred vremenskimi vplivi.
• Možnost popolnoma zaprtih 

stranic.

Prilagodljivost
• Hitra sprememba višine 

razdelitve.
• Takojšnja prilagoditev 

spremenjenemu asortimanu.

Skladnost s standardi.
• Regalni sistem je skladen z 

zadevnimi standardi.

Varovalni dodatki.
• Varovala preprečijo padanje blaga.
• Odbijač varuje osebje in stroj.



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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