
Статичне зберігання дрібних деталей
Висотний поличний стелаж



Зберігання дрібних деталей
аж до самої стелі.
Для найвищої продуктивності комплектування при використанні всієї висоти 
приміщення.

Якщо вам потрібно зберігати велику кількість різних дрібних деталей на дуже малому просторі, спорудіть 
висотний поличний стелаж та використовуйте всю висоту до стелі приміщення. Його використання в якості 
складу для комплектування маленькими пакувальними одиницями є ідеальним доповненням до 
вузькопрохідного складу для палет, оскільки він може обслуговуватися тією ж технікою. Широкий вибір приладдя 
та прості елементи конструкції забезпечують індивідуальне пристосування до вашого товару. Завдяки системі 
вставних полиць забезпечується гнучке регулювання полиць по висоті. Багатоярусні склади можуть 
перевищувати 14 метрів. Таким чином можна досягти високої місткості складу навіть на малій площі приміщення. 
Робота зі стелажами відбувається у повному узгодженні з нашими вертикальними комплектувальниками серії 
EKS. У нас ви отримуєте стелаж та комплектувальник від одного постачальника.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Швидкий доступ до будь-якого товару
• Високий ступінь можливостей адаптації завдяки широкому вибору приладдя
• Висока ефективність використання приміщень
• Зручність монтажу
• Утворює прекрасну пару в комбінації з нашими пристроями серії EKS

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.

Поличні висотні стелажі придатні 
для використання з широким 
асортиментом товарів, у різних 
областях використання та 
галузях. Доступні елементи 
конструкції та великий вибір 
приладдя дають можливість 
індивідуального пристосування 
системи стелажів до умов 
використання, що змінилися.

З висотними поличними 
стелажами повністю 
використовується висота 
приміщення. Таким чином 
досягається більша місткість 
складу на тій самій площі.

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 функціональність
• Гнучке регулювання полиць 

по висоті з кроком 25 мм.
• Різні варіанти адаптації до 

виду товару, напр. за 
допомогою роздільників секції 
або лотків для насипного 
товару.

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.

Ефективність роботи
• Швидкий доступ до будь-якого 

товару.
• Ідеальні організація та 

упорядкування товарів.
• Висока продуктивність 

комплектування завдяки 
використанню наших 
вертикальних 
комплектувальників серії EKS

Висока ефективність 
використання приміщень
• Можливість реалізації у 

вигляді висотного стелажа для 
ефективного використання 
висоти приміщення.

Відповідність стандартам
• Наші поличні стелажі 

розроблені згідно з чинними 
стандартами.

Безпечне встановлення
• Простий монтаж методом 

уставляння гарантує безпечність 
встановлення.



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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