
Статичне зберігання палет
Набивний стелаж в’їзного чи проїзного 
типу



Пересувне рішення
для компактного зберігання.
Високий ступінь використання площі при великих кількостях однотипних 
товарів.

Стелажі в’їзного та проїзного типу  – називаються також стелажами  „Drive-in“ або  „Drive-through“ – ідеальні для 
зберігання великих кількостей важких вантажів з невеликою різноманітністю товарів. Вони поєднують у собі 
переваги блочного складування для ефективного використання площі з перевагами зберігання товарів на 
стелажах, забезпечуючи відсутність тиску на чутливий товар. Вантажні одиниці розташовані на двох прохідних 
опорних напрямних рейках, завдяки цьому утворюється чітка послідовність при вкладанні на стелажі та зняття з 
них. У стелажі в’їзного типу штабелер може в'їхати тільки з одного боку, у стелажі проїзного типу - з обох. Таким 
чином, стелаж в’їзного типу є придатним для використання тільки за методом LiFo, а проїзного типу - напроти, за 
методом  FiFo. Робота зі стелажами виконується виключно із застосуванням навантажувачів. Для цієї системи 
чудово підходять штабелери з бічним розміщенням сидіння, оскільки вони забезпечують оператору вільний 
огляд навіть під час руху заднім ходом.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Ефективне використання простору завдяки компактному зберіганню
• Можливості легкого розширення дають більшу гнучкість у використанні
• Надійне зберігання чутливих до тиску товарів
• Підходять для великих кількостей однотипних товарів
• Особливо підходять для застосування у сезонних складах

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.

Ефективність Безпека Гнучкість у 
використанні

Все заради оптимального 
технологічного процесу.

Найкращі умови для 
безпечної праці.

Стелаж - настільки 
індивідуальний, як і ваш 
бізнес.

Розрахунок параметрів стелажної 
системи відповідно до потреб 
дозволяє вивести ефективність 
усього потоку матеріалів на 
оптимальний рівень. Системи 
стелажів для піддонів 
адаптуються до наявного 
простору, компакта структура 
складування забезпечує високу 
ефективність використання площі 
та простору.

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.

Якщо Ваші вимоги змінилися, 
завдяки системній конструкції 
стелажа для піддонів його 
переобладнання пройде швидко та 
без ускладнень. Він підходить для 
зберігання товарів та матеріалів 
різних розмірів і може 
обслуговуватися за допомогою 
налаштованих для роботи з ним 
навантажувачів.

Висока ефективність 
використання приміщень
• Відсутність потребі у проходах 

між рядами стелажів.
• Зекономлені квадратні метри 

готові до використання в 
якості площі складу.

Ефективність роботи
• Ідеальна складська система 

для сезонних товарів.

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
• Швидкий, безпечний в'їзд до 

каналу завдяки вмонтованим у 
підлогу напрямним.

• Допомога для в'їзду на опорні 
рейки.

• Захист стійок та в'їзна воронка 
для точного спрямування до 
цілі.

• Стопор піддонів як захист від 
небажаного просування.

Системний підхід
• Стандартні елементи конструкції 

за модульним принципом.
• Можливість комбінування з 

іншими стелажами Jungheinrich.

Великий асортимент приладдя
• Напрямні на підлозі.
• Допоміжні пристрої для 

ввезення піддонів.
• Оснащення табличками.

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.



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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