
REGÁLY
paletové · policové
60 let zkušeností · Praxí prověřená konstrukce · Široký výběr · Revize a opravy

LET
ZKUŠENOSTÍ

http://jungheinrich.cz


VÁLEČKOVÉ (SPÁDOVÉ) REGÁLY 

Palety zde stojí na válečkových drahách, pomocí kterých 
se pohybují v kanálu. Samočinný pohyb palet je iniciován 
mírným náklonem dráhy, rychlost pak kontrolují brzdové 
válečky. Tyto regály mají dvě obslužné roviny: z jedné 
strany se palety zakládají do kanálů, a z druhé se pak 
odebírají. Po odebrání palety ostatní sjíždí do místa odběru.

Výhody válečkových regálů

  ✔ regály mají dvě samostatné obslužné roviny 
       – zakládací a odebírací

  ✔ vysoce hospodárné zaplnění skladu

  ✔ ideální realizace skladovacího principu FIFO

PRŮJEZDOVÉ DRIVE-IN REGÁLY

Nahrazují klasické blokové skladování v případech, kdy 
zboží na paletách nelze jednoduše stohovat. Regály 
Drive-In jsou koncipované jako průjezdné – FIFO nebo 
neprůjezdné – LIFO a jsou obzvlášť vhodné pro skladování 
stejného druhu zboží.

Výhody DRIVE-IN regálů 

   ✔ velmi vysoké využití prostoru

   ✔ spojení výhod regálového skladování a blokového 
        stohování

   ✔ zvlášť vhodný jako sezónní sklad

VÁLEČKOVÉ (PUSH-BACK) REGÁLY

Zakládání i odebírání palet v tomto případě probíhá pouze 
z jedné strany. Při plnění kanálů zatlačuje vozík do regálu 
i palety, které jsou již založené. Po odebrání palety ostatní 
sjíždí do místa odběru. 

Výhody PUSH-BACK regálů

  ✔ jedna obslužná rovina pro zakládání a odebírání palet

  ✔ vysoce hospodárné zaplnění skladu

  ✔ ideální realizace skladovacího principu LIFO

STANDARTNÍ POLICOVÉ REGÁLY

Policové regály jsou vhodnou volbou pro skladování krabic a drobného zboží, kde je potřeba skladovat více druhů artiklů 
v malých nebo středních objemech. Volitelné příslušenství (dělítka, vaničky, šuplíky atd.) pak usnadní uložení tvarově 
i rozměrově rozmanitých částí. 

Výhody standartních policových regálů 

   ✔ flexibilní šířka, výška a hloubka polic

   ✔ přímý přístup ke všem druhům zboží 

   ✔ přehledná kontrola stavu zásob 
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PŘÍHRADOVÉ PALETOVÉ REGÁLY

Tento typ regálů je určen pro široké spektrum používaných normovaných palet (EUR, ISO, INDU). 
Při použití příslušenství, jako jsou nosníky proti propadnutí, dřevotřískové desky, rošty a další, je možno tyto regály 
použít i pro další typy palet.

Výhody příhradových regálů

   ✔ přímý přístup ke všem paletám 

   ✔ možnost náhodného skladování palet 

   ✔ realizovatelnost principu FIFO

POJEZDOVÉ (PODVOZKOVÉ) 
PALETOVÉ REGÁLY 

Princip spočívá v umístění regálů na podvozky, které pak 
přejíždí mezi regály pevnými. Přejetím podvozků pak 
vznikají jednotlivé manipulační uličky pro obsluhu regálů. 
Ideální řešení pro výrazné navýšení kapacity skladu.

Výhody pojezdových regálů

   ✔ úspora pracovních uliček až 90 %

   ✔ možnost uzavření uliček a tím i skladovaného zboží

   ✔ realizovatelnost principu FIFO
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SPÁDOVÉ REGÁLY 
S VÁLEČKOVÝMI DRAHAMI

Pracují na stejném principu jako paletové válečkové regály, 
pouze zboží zde není na paletách, ale v krabičkách o menší 
váze. Z jedné strany se plní krabičky do jednotlivých kanálů, 
a z druhé pak probíhá samotné vychystávání. 

Výhody spádových regálů s válečkovými drahami

  ✔ průběžné plnění kanálů

  ✔ oddělené strany pro plnění kanálů a pro vychystávání 

  ✔ realizovatelnost principu FIFO

KONZOLOVÉ REGÁLY - STROMEČKOVÉ 
REGÁLY PRO TYČOVÝ MATERIÁL

Používají se primárně pro skladování tyčového a deskového 
materiálu větších délek. Provedení regálů může být jak 
jednostranné tak i oboustranné. Volitelně si můžete zvolit 
počet nosných sloupů, nastavení jejich osové vzdálenosti 
ale i určení délky konzol (trny). 

Výhody stromečkových regálů

  ✔ okamžitý přístup ke všem uloženým položkám

  ✔ velká rozměrová variabilita všech komponent regálu

  ✔ přizpůsobitelnost velikosti a váze skladovaného zboží

SKLADOVÉ PLOŠINY A GALERIE 

Jsou vhodné pro celkové navýšení plochy skladu. Oproti plošinám se u konstrukce galerií užívá zesílených paletových nebo 
policových regálů, které pak kromě zboží nesou i konstrukci přidaných pater. Prakticky každá konstrukce je originálem, 
skládající se ze samostatně vyráběných a upravovaných stavebnicových prvků. 

Výhody skladových plošin a galerií  

   ✔ zvětšení skladové plochy (i několikanásobně)

   ✔ optimální využití výšky skladu

   ✔ využití a flexibilita prostoru na a pod plošinou 
        nebo galerií
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SKLADOVÝ SYSTÉM SHUTTLE (UPC) 
Použití je podobné jako u konzolových DRIVE-IN     
regálů s tím, že výkon ve skladu je při použití Shuttle  
systémů vyšší a artikly lze zakládat jen po kanálech.

  ✔ lepší prostorové využití

  ✔ vhodné pro velký a střední počet artiklů při středně 
       velkém až velkém množství kusů na artikl

  ✔ využití v mrazírnách, průmyslových zásobních 
       skladech, ve skladech pro přísun vychystaného zboží 
       a v celé spediční branži

LRK
Vhodné pro uskladnění drobného zboží proměnlivé výšky, 
citlivé produkty a cenné zboží.

  ✔ výška zařízení do 30 metrů 

  ✔ maximální efektivita díky dynamickému zaskladnění

  ✔ zatížení police až 1.000 kg 

  ✔ pro zboží o výšce až 700 mm 

  ✔ minimální čekací doba

  ✔ vysoká rychlost

PRK
Vhodné pro zboží stejné výšky, uskladnění menších dílů 
a maximálního využití prostoru.

  ✔ výška zařízení do 10 metrů

  ✔ zatížení police do 650 kg

  ✔ ušetříte až 85 % skladové plochy  

  ✔ vysoká hustota skladování

  ✔ kompaktní konstrukce

investujte chytře 
do  nejmodernějších 
skladových systémů.
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MINILOAD - REGÁLOVÝ ZAKLADAČ DROBNÉHO ZBOŽÍ

  ✔ efektivní a dynamický regálový zakladač 

  ✔ vysoký stupeň energetické efektivity

  ✔ flexibilita díky modulárnímu řešení

  ✔ maximální využití prostoru 

  ✔ poradenství, projekt, realizace a následné služby 
       od jednoho partnera

extrémně rychlý 
a výkonný 

energetická efektivita 
díky rekuperaci energie 
při brzdění a její ukládání 
v Supercaps

modulární konstrukce sloupu



REVIZE A OPRAVY REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ

V souladu s vládním nařízením č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2) má být kontrola skladovacích zařízení prováděna nejméně 
jedenkrát ročně a také po každém přemístění nebo přestavení regálů. Dle ČSN 15 635 musí být v „Místním řádu skladu“ 
stanoven termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků a z těchto kontrol pořízen zápis. 

   ✔ Váš sklad začleníme do našeho režimu pravidelných kontrol

   ✔ provedeme pravidelnou každoroční kontrolu

   ✔ zpracujeme potřebnou technickou dokumentaci

   ✔ připravíme nabídku na opravu a zajistíme náhradní díly

Obraťte se na nás:

ČECHY: Jakub Eger · jakub.eger@jungheinrich.cz · +420 725 957 374

MORAVA: Marek Smejkal · marek.smejkal@jungheinrich.cz · +420 702 204 617

http://jungheinrich.cz

