
Sklad a manipulácia

Jungheinrich postavil systémový sklad pre Intercable

V ýber vhodných riešení pre sklad predstavuje pre klienta mno-
hokrát náročný proces.  V prvom rade sa potrebuje sústre-

diť na svoje hlavné podnikanie, výber špeci� ckého typu skladu 
a správneho vybavenia si však vyžaduje ďalší čas, energiu a v ne-
poslednom rade aj skúsenosti. Práve tu dokáže byť Jungheinrich 
pre svojich klientov veľmi užitočný. „Zákazníkovi vieme pomôcť s vý-
berom najlepšieho riešenia pre jeho konkrétne potreby. Celé riešenie 
dokážeme poskytnúť tzv. end-to-end,“ hovorí projektový manažér 
spoločnosti Jungheinrich Juraj Kovačič.

Konkrétny príklad
Najlepšie sa pridaná hodnota takýchto komplexných skladových 

riešení demonštruje na reálnom príklade. Spoločnosť Intercable 
zadala pre Jungheinrich požiadavku na skladové riešenie, ktoré 
poskytne maximálny počet skladových miest. „Po zadaní požiada-

viek klienta sme 
všetko najskôr 
navrhli, na  toto 
nám stačí súbor 
vo formáte Au-
toCad, aby sme 
videli, ako sklad 
zvnútra vyzerá 
a  či sú tam ne-
j a k é  l i m i t á -
cie, ktoré tam 
v tomto prípade 
n e b o l i ,  ke ď že 
išlo o  nový, mo-
derný sklad. Sa-
mozrejme ale 
vieme reagovať 
aj na  zložitejšie 
požiadavky,“ vy-
svetľuje Juraj 
Kovačič.

I n t e r c a b l e 
mal požiadavku 
na  skladovanie 

jedného typu pa-
lety. „Systém sme 
nastavili na najťaž-
šiu paletu, ktorú 
používajú, aby to 
bolo univerzálne. 
Keďže požiadavka 
bola na čo najväčší 
počet paletových 
miest, zvolili sme 
systémový sklad 
s veľmi úzkymi ulič-
kami, keďže nová 
hala umožňovala 
postaviť  v ysoké 
regály, a  k  nemu 
systémové vozíky, 
a  tým sa nám po-
darilo získať miesto 
pre viac regálov,“ približuje Juraj Kovačič. „Systémový vozík je veľmi 
so� stikované zariadenie, ktoré eliminuje možnosť, že sa regály poško-
dia. Navádzaný je po indukčnej cievke vloženej do podlahy, takže sa 
eliminuje riziko nehody.“

Pripravení aj na náročné zadania
Požiadavka od spoločnosti Intercable bola pomerne jednoduchá, 

špecialisti spoločnosti Jungheinrich však dokážu pripraviť riešenia 
podľa akéhokoľvek zadania. „Každý zákazník má iné potreby, je to in-
dividuálne, a teda aj zadania sú rôzne. Veľakrát zákazníci potrebujú 
riešiť uskladnenie viacerých typov paliet, okrem zaskladňovania aj tzv. 
pickovanie, napríklad sklady drogérie, kde sa materiál vyberá postupne 
a potom sa distribuuje ďalej. Toto si už žiada kombináciu regálov, ale 
aj takéto riešenia dokážeme pripraviť. Z tohto pohľadu je veľmi dôle-
žitá spomínaná prvotná analýza, aby sme poznali potreby zákazníka 
a priestor, v ktorom bude svoje produkty skladovať. Analýza nám potom 
pomôže šetriť čas, � nancie aj potrebný personál,“ hovorí Juraj Kovačič.

Všetko pod jednou strechou
Výhodou je aj možnosť zákazníka zaobstarať si všetko u  jed-

ného poskytovateľa. „Sme výrobca vozíkov a zároveň aj výrobca re-
gálov. Pri využití vozíkov od jedného výrobcu a regálových systémov 
od iného výrobcu môže vzniknúť problém. V našom prípade je obrov-
ským bene� tom synergia. Naše oddelenie pripravuje riešenia regálo-
vých systémov, kolegovia zase pripravujú riešenia manipulačnej tech-
niky a na projekte spolupracujeme. Koordinácia nám umožňuje riešiť 
aj najkomplexnejšie požiadavky a poskytovať riešenia, ktoré zákazní-
kom pomôžu a zároveň im dávajú istotu, že budú funkčné. Nemôže sa 
stať, že niečo nebude fungovať. Ďalším bene� tom je to, že zákazník 
má všetko pod jednou strechou. Jeden obchodný zástupca pre neho 
pripraví riešenia vozíkov, regálov aj servisu,“ uzatvára Juraj Kovačič.

Spoločnosť Jungheinrich je známa ako popredný výrobca 
kvalitnej manipulačnej techniky, svojim klientom však 
poskytuje aj komplexné end-to-end riešenia pre regály 
a skladovanie. Zákazníci tak pod jednou strechou môžu 
vyriešiť skladové regály aj manipulačnú techniku. 

Sklad Intercable v číslach
Typ regálov Paletové regály s vychystávacími 

stanicami na oboch stranách

Počet paletových miest 5 634

Posledná zakladacia úroveň 11 600 mm

Výška rámov 12 250 mm

Počet roštov 3 264 ks

Váha regálov 87 ton (5 kamiónov)

Bezpečnostné osvetlenie krajného radu 580 m2

Plocha zastavaná regálmi 1 270 m2

Veľkosť haly 3 300 m2

Jednomiestny regál od Jungheinrich

Viacmiestny regál s úzkou uličkou

Viacmiestny regál so širokou uličkou

Vjazdový a prejazdový regál


