
Динамічне зберігання дрібних деталей
Ліфтовий стелаж



Ідеальне рішення
Ідеальне рішення для максимально 
щільного зберігання товарів.
Найвища продуктивність комплектування в обмеженому просторі.

Ліфтовий стелаж уможливлює щільне зберігання товарів в обмеженому просторі, як на виробництві, так і на 
складі. Ідеальне рішення для забезпечення гнучкості при роботі з вантажами, які часто змінюються, без втрати 
продуктивності. Закрита система складається з вертикально розміщених з обох боків лотків, екстрактора та 
системи керування, за допомогою якої вантажі доставляються до ергономічно розташованого вікна доступу. Вже 
під час процесу комплектування замовлень з використанням лотка екстрактор на задньому плані підготовлює 
наступний, цим досягається мінімізація втрат часу. Високі швидкості, мінімальний час очікування та досконала 
обробка лотків гарантують найвищу продуктивність комплектування замовлень. Завдяки  Jungheinrich Logistics 
Interface, який виступає інтерфейсом між вашою системою керування складом, ліфтовий стелаж легко з'єднається 
зі встановленою у вас системою.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Значна економія місця для зберігання за рахунок використання висоти 
приміщення (до 30 метрів)

• Ефективне комплектування завдяки скороченню переміщень
• Гнучка розширюваність гарантує майбутню інвестиційну безпеку
• Системи Pick-to-Light зводять до мінімуму помилки при підборі
• Легке з'єднання з різноманітними системами керування складом

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.

Ліфтові стелажі Jungheinrich 
складаються та монтуються за 
модульною системою. Завдяки 
модульній конструкції висота 
приладу може бути швидко та 
недорого адаптована до зміни 
умов об'єкту або роботи.

На відміну від класичних 
поличних стелажів ліфтові стелажі 
дозволяють створити високу 
щільність зберігання на 
мінімальному просторі. Товар іде 
до людини, таким чином Ви 
уникаєте відстаней, які крадуть 
час та енергію. Зекономлена 
складська площа може 
використовуватися для інших 
цілей.

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.

Модульна конструкція
• До 6 вікон доступу на 

передньому та зворотньому 
боках.

• Мінімальний інтервал між 
лотками 25 мм.

• Можливість додаткового 
нарощування з кроком у 100 
мм у будь-який час.

• Додаткові лотки можна 
розмістити пізніше.

Можливість легкого 
перепрограмування
• Невеликі швидкості для 

чутливих товарів.
• Зберігання необхідних товарів 

поблизу «золотої зони».
• Встановлення прав доступу до 

лотків.
• Просте зберігання лотків з 

різними ваговими 
характеристиками.

Невелика потреба у площі
• Майже безступінчате 

зберігання лотків значно 
зменшує потребу у площі.

• Регулярна оптимізація ступеня 
використання простору 
можлива завдяки функції 
ущільнення склада.

Проста інтеграція
• Легке включення в наявні 

складські процеси.
• Безпосереднє приєднання до 

систем керування складом 
(СКС), напр. Jungheinrich СКС 
або SAP EWM.

• Інтеграція через відзначений 
нагородами інтерфейс 
програмного забезпечення 
Jungheinrich Logistics Interface 
або додатковий модуль LRK 
Connect для SAP EWM.

• Можливість керування 
запасами у WMS.

Системи Pick-by-Light (опція)
• Лазерні указки вказують 

оператору, які частини 
потрібно виймати.

• Матриця TIC на нижньому краї 
вікна доступу допомагає 
зробити процес вийняття 
товару швидким та точним.

Висока надійність процесів
• Контрольованість доступу до 

окремих лотків.

Захисні пристрої
• Підйомні та звідні двері для 

максимальної безпеки та 
кращого захисту 
обслуговуючого персоналу та 
складського товару.



Слушне рішення для вашої області використання:

Заголовок LRK 205/500 LRK 700 LRK 1000

Висота приладу мін./ 
макс.

2250 - 30050 mm 2550 - 20050 mm 2250 - 20050 mm

Ширина приладу мін./ 
макс.

1580 - 4380 mm 1580 - 4380 mm 1580 - 4380 mm

Глибина приладу мін./ 
макс.

2312 - 4292 mm 2362 - 4343 mm 2362 - 4343 mm

Навантаження (макс.) 70 T 70 T 70 T

Ширина лотка мін./макс. 1250 - 4050 mm 1250 - 4050 mm 1250 - 4050 mm

Глибина лотка мін./макс. 610 - 1270 mm 610 - 1270 mm 610 - 1778 mm

Висота товару (макс.) 730 мм 730 мм 730 мм

Навантаження на лоток 
(макс.)

725 кг

Крок розмітки площі 
складу

25 мм 50 мм 50 мм

Відстань між лотками 
(мін.)

75 мм 100 мм 150 мм

Швидкість ліфта (макс.) 2 м/сек 1,2 м/сек 0,75 м/сек

Швидкість екстрактора 
(макс).

0,7 м/сек 0,39 м/сек 0,39 м/сек

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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