
Динамічне зберігання палет
Набивний стелаж прохідного типу



Найкраще використання простору
для роботи методом FiFo.
Більша ефективність для великих кількостей однакових палет.

Наші динамічні рішення підходять для ситуацій, коли потрібно якомога швидше завантажувати на склад та 
відвантажувати товар на палетах. Прохідні стелажі рекомендуються для використання, якщо ви працюєте за 
методом  FiFo та бажаєте переміщувати велику кількість однакових палет. У цьому випадку розташований на 
складі товар самостійно просувається до місця вилучення. Такий метод  "товар до людини" економить зайві 
пробіги, його перевага в тому, що товар не старіє. Таким чином, прохідні стелажі добре підходять для 
транспортування товару, що швидко псується, з коротким мінімальним терміном придатності. За своєю 
конструкцією прохідні стелажі складаються з розташованих у ряд стелажних стійок, які утворюють канал. З одного 
боку товар завантажується, з іншого виймається. При заборі піддона автоматично підсовується наступний на 
роликових напрямних, що мають невеликий схил. Гальмівні ролики контролюють швидкість, автоматичний 
розподільник забезпечує відсутність заторів продукції.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Оптимальне використання простору завдяки блочному складуванню
• Вища ефективність: Відокремлення процесів завантаження та вивантаження
• Скорочення шляхів транспортування всередині підприємства
• Економія часу завдяки автоматичному просуванню товару
• Контроль термінів придатності та серій продукції

Досвід виготовлення стелажів з 1958 року

Стелажі - це кістяк вашого складу. Для кожної галузі та 
кожної потреби ми розробляємо індивідуальні рішення, 
які відповідають найвищим вимогам щодо якості і 
розвиваються разом з Вашими вимогами. Ми, як 
розробник комплексних рішень, залишаємося Вашою 
контактною особою від етапу планування до 
післяпродажного обслуговування.

Перевірена якість. Гарантовано

Якщо ваша стелажна система досить надійна, ми 
можемо подбати про збереження її якості та підтримку 
рівня безпеки на вашому складі. За запитом ми можемо 
забезпечити належну щорічну перевірку за стандартом 
DIN EN 15635, яку буде проводити один з наших 
120 сертифікованих інспекторів. Якщо чогось не 
вистачає, він привезе з собою оригінальні запчастини.



ваш стелаж від Jungheinrich
для максимальної вигоди клієнта.

Гнучкість у 
використанні

Ефективність Безпека

Стелаж - настільки 
індивідуальний, як і ваш 
бізнес.

Все заради оптимального 
технологічного процесу.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Прохідні стелажі придатні до 
використання для вантажів різної 
ваги та палет різного розміру і 
можуть обслуговуватися 
широким асортиментом 
навантажувачів. Додаткові 
розширення реалізуються без 
будь-яких проблем, таким чином 
Ваш склад завжди готовий 
реагувати на виклики, кількість 
яких буде збільшуватися.

Розрахунок параметрів стелажної 
системи відповідно до потреб 
дозволяє вивести ефективність 
усього потоку матеріалів на 
оптимальний рівень. Нахил у 4 % 
забезпечує транспортування 
товарів від місця завантаження до 
місця вилучення без споживання 
енергії.

Наші послуги з профілактичного 
контролю та відповідне стелажне 
приладдя допоможуть вам 
створити безпечні умови для 
роботи людей, навантажувачів та 
стелажів - у будь-якій ситуації. 
Таким чином, ваші процеси не 
будуть відставати від часу, а ваші 
основні засоби завжди будуть 
захищеними.

Системний підхід
• Різноманітні складські модулі 

для адаптації до будь-яких 
ситуацій.

• Стандартні елементи 
конструкції за модульним 
принципом.

• Можливість комбінування з 
іншими стелажами 
Jungheinrich.

Індивідуальні рішення для різних 
галузей
• Консультаційна підтримка з 

боку експертів з великим 
досвідом праці у відповідній 
галузі.

• Індивідуально підібрані для 
різних галузей, напр. харчової 
промисловості, гуртової 
торгівлі, виробничих та 
багатьох інших підприємств, 
рішення.

Висока ефективність 
використання приміщень
• Компактна складська система, 

в якій ефективно 
використовується площа, 
оскільки для роботи потрібна 
менша кількість проходів.

• Економія до 50 % площі 
приміщення.

Ефективність роботи
• Швидке комплектування 

завдяки коротким шляхам 
переміщення.

• Комплектування в один етап 
мінімізує помилки.

• Принцип «товар до людини» 
прискорює процеси.

• Зменшення шляхів 
транспортування.

• Постійна наявність матеріалів 
для виробничого процесу.

Високоякісні палетні стелажі 
Jungheinrich
• Власні випробувальні стенди на 

виробництві дозволяють нам 
забезпечувати незмінно високу 
якість, на будь-якому заводі у 
всьому світі.

• Знак якості RAL: регулярна 
перевірка якості та безпеки 
незалежним інститутом за 
жорсткими правилами.

Аксесуари безпеки
• Регулятор швидкості запобігає 

неконтрольованому руху 
піддона.

• Безпечне виймання першого 
піддона завдяки спеціальному 
сепаратору.

• Завантажувальний бункер 
гарантує оптимальне 
положення піддона в каналі.

Висока надійність процесів
• Мінімальні витрати на 

обслуговування завдяки 
використанню гравітації.

• Безвідмовна система.
• Розділення зон завантаження та 

розвантаження зменшує рух 
транспорту, це дозволяє 
уникнути нещасних випадків.



Слушне рішення для вашої області використання:

Статичне зберігання палет Одномісний стелаж

Багатомісний стелаж з широкими прохода
ми

Багатомісний стелаж із вузькими проходами

Набивний стелаж в’їзного чи проїзного типу

Автоматичний склад для палет

Динамічне зберігання палет Набивний стелаж прохідного типу

Гравітаційний стелаж зворотної дії

Компакта система складування шатлового 
типу

Пересувний стелаж для палет

Статичне зберігання дрібних деталей Поличний стелаж

Висотний поличний стелаж

Багатоярусна полична система

Автоматичний склад дрібних деталей

Динамічне зберігання дрібних деталей Ліфтовий стелаж

Карусельний стелаж

Пересувний поличний стелаж

Набивний стелаж прохідного типу для дрі
бних деталей

Зберігання довгомірних вантажів Консольний стелаж

Платформи Мезоніни

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

 

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.
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