
Тривале зберігання товару
Консольний стелаж



Розумне рішення
Розумне рішення для складування 
довгомірів.
Як забезпечити адаптованість та одночасно тримати все під контролем.

Якщо Ви маєте зберігати на складі прутки, труби або листи металу, Ви захочете мати до них швидкий та 
неускладнений доступ у будь-який час. Саме для цього було розроблено консольні стелажі. Вони складаються зі 
стелажних стійок та консольних (таких, що виступають) опор, які надійно приймають на себе довгомірні вантажі 
будь-яких вагових класів та довжин. Захист від скочування, що поставляється як опція, додатково захищає товар. 
Кожна стелажна стійка оснащена декількома консолями, кількість та інтервал підбираються відповідно до ваги 
відповідного вантажу. Завдяки можливості розширення стелажу, Ви завжди залишаєтесь гнучкими до потреб. 
Бажаєте, щоб вантажі, або навіть піддони, різної довжини зберігалися на одному стелажі? Для цього ми 
пропонуємо наскрізне з'єднання консолей за допомогою решіток чи полиць. Виконання у вигляді пересувного 
стелажа для збільшення доступної площі також можливе.

 

 

Всі переваги одним поглядом

• Зміна довжини без обмежень
• Швидка адаптація до змін асортименту
• Безпосередній доступ до всіх товарів
• Ще більша економія місця при виборі пересувного рішення
• Також може використовуватися для роботи на вулиці

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.

Завдяки консольним опорам зі 
стелажа можна знімати товар 
будь-якої довжини. Вставлені 
решітки надають можливість 
комбінованого зберігання 
довгомірних вантажів та піддонів.

Громіздкі довгомірні вантажі 
можуть зберігатися на 
консольних стелажах на 
невеликій території обмеженій по 
висоті. Так Ви будете розумно та 
ефективно використовувати 
кожен квадратний метр площі 
свого складу - навіть на вулиці.

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.

Універсальність використання
• Можливість додаткової 

розбудови до поличного 
стелажа з додатковими 
днищами або стелажа для 
палет з решітками.

Можливість індивідуального 
конфігурування
• Доступні варіанти з доступом з 

одного або з двох боків.
• Зміна довжини без обмежень.
• Різноманітне приладдя.

Оптимальне використання 
простору
• Ідеальна адаптація до виду 

складського товару та площі.
• Додаткова економія простору 

при реалізації у формі 
пересувної системи стелажів.

Можливість ефективного 
використання зовні
• Варіанти конструкції з дахом із 

металевого трапецієподібного 
профілю для захисту від вітру 
та атмосферних впливів.

• Можливість повної обшивки 
боків.

Здатність до адаптації
• Можливість швидко змінити 

розподілення по висоті.
• Миттєва адаптація до змін 

асортименту.

Відповідність стандартам
• Система стелажів розроблена 

згідно з чинними стандартами.

Аксесуари безпеки
• Захист від скочування запобігає 

падінню вантажів.
• Відбійник для захисту від наїзду 

забезпечує цілісність людей та 
машин.



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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