
Динамічне зберігання дрібних деталей
Набивний стелаж прохідного типу для 
дрібних деталей



Оптимальний транспортний потік
Оптимальний транспортний потік у 
комплектувальному складі.
Для більшої наочності при великій різноманітності товарів.

Для більшої ефективності процесів комплектування дрібними деталями та пакунками часто використовуються 
стелажі прохідного типу. В них Ваші товари завдяки системі роликів транспортуються на похилій площині 
безпосередньо до місця комплектування. Це економить час і кошти. Оскільки процеси завантаження та 
вивантаження відокремлені між собою, забезпечується безперебійне поповнення товарів. У вигляді прохідних 
рам таке рішення також вбудовується в наші універсальні стандартні стелажі для піддонів. Прохідні стелажі дуже 
популярні у галузі продуктів харчування, де важливу роль грає чітке дотримання послідовності з урахуванням 
мінімального терміну зберігання  (FiFo). Також у галузі торгівлі за каталогами, автомобільній промисловості або 
холодильних складах вони часто є найкращим рішенням. Ця система дуже добро адаптується до різних вимог як у 
своїй конструкції, так і в керуванні. Керування можливе як вручну, так і за допомогою комплектувальників 
замовлень, також є можливість реалізації багатоярусних систем для повного використання висоти приміщення.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Висока щільність укладки товару при великій компактності
• Економія часу завдяки автоматичному просуванню товару
• Відокремлення процесів завантаження та вивантаження для безперебійного 

потоку матеріалу
• Багато можливостей використання та гнучке розширення
• Проста установка без особливих витрат

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 за своєю 
конструкцією та транспортною 
систематикою можуть буди 
пристосовані до різних варіантів 
умов складу та асортименту 
товару. Якщо вимоги змінюються, 
стелажі адаптуються під них.

Завдяки автоматичному 
просуванню товару на роликових 
напрямних, що мають схил, 
досягається економія часу та 
енергії. Короткі маршрути та 
наочне складування також є 
факторами підвищення 
продуктивності комплектування.

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.

Оптимальна здатність до 
адаптації
• Вбудована у стелаж для 

піддонів або вільностояча 
конструкція.

• Вбудована у дворівневі або 
однорівневі у глибину системи 
стелажів.

Індивідуальні конфігурації
• Регулювання по висоті та куту 

нахилу.
• Гнучке розділення каналу для 

товарів різного розміру 
завдяки напрямним.

Економія площі
• Компактне зберігання.
• Відсутність технологічних 

проходів.

Ефективне комплектування
• Неускладнений потік робіт та 

доступні в якості опції системи 
Pick-by-Light запобігають 
виникненню помилок при 
комплектуванні.

• Економія часу на 
переміщення.

• Зменшення часу виконання 
робіт.

Висока надійність процесів
• Простий контроль партій та 

даних мінімального терміну 
зберігання.

• Можливість зберігання на 
стелажі товарів тільки одного 
сорту.



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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