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Pojízdné regály jsou moderním technickým
prostředkem technologie skladování, optimálně
využívající prostor skladu.
Při aplikaci bloku pojízdných regálů je možné
ve stejném prostoru dosáhnout až o 100 % vyšší
kapacitu regálového zařízení ve srovnání
s tradičním uspořádáním stacionárních regálů.
Základní uživatelské vlastnosti pojízdných regálů
jsou dány především vlastnostmi policových
regálů, které jsou instalovány na podvozku jako
regálové nástavby, především jejich rozměrem,
provedením, nosností a použitým příslušenstvím
policových regálů.
Pojízdné policové regály jsou určeny pro použití
v archivech, příručních skladech, výdejnách
nářadí a náhradních dílů, provozech, depozitních
skladech a všude tam, kde je třeba skladovat
nepaletované zboží.
Pojízdné policové regály je možno instalovat jak
do nově budovaných prostor tak i prostor
existujících, ve kterých je třeba zvýšit kapacitu
skladové technologie.

POLICOVÉ REGÁLY

Policové regály jsou ur

* konstruk

čeny pro ukládání nepale
tovaného zboží voln

ční prvky jsou vyrobeny z pozinko
vaného materiálu

* možnost vytvo

-
ě, v krabicích, v plastových

nebo kovových přepravkách. Jsou určeny pro
ruční obsluhu, přímým přístupem obsluhujícího
personálu. Policové regály jsou dodávány
v pozinkovaném, nebo lakovaném provedení a v
několika typových provedeních, lišících se profi-
lem sloupů a systémem zavěšení polic.

-

řit sestavu patrového skladu
* zásuvná montáž bez šroubování

* výška od 1500 do 5000 mm
* šířka polic 900, 1050, 1200, 1350 a 1500 mm
* hloubka polic 320, 400, 500, 600, 800 mm
* nosnost polic 120 - 640 kg



REGÁLY NA PNEUMATIKY
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K uskladnění sezónních pneumatik jsou určeny
regály na pneumatiky.
Regály jsou modifikací policových regálů SUPER
a UNIRACK. Nepoužívají se policové výplně
a nosníky jsou nahrazeny jinými o vyšší nosnosti.
Z toho důvodu není problém skladovat celá kola
včetně disků.
Vysoká varialibita regálů zajistí skladování mnoha
druhů pneumatik a zárověň možnost použití
v různých prostorech.

* Modulový systém bez nutnosti šroubování
* Výška regálů 2000 až 6000 mm
* Standardní délky nosníků 900 a 1200 mm
* Možnost vytvářet sestavy libovolné délky
* Jednostranné i oboustranné provedení regálů
* Přehledné ukládání pneumatik na výšku
* Snadné nastavení rozteče mezi nosníky dle

rozměru pneumatik

PATROVÉ SKLADY

Jsou sestaveny z konstrukčn ch prvků regálů, nebo
z válcovaných profilů. Podlaha patra je sestavena
z kovových podlahových panelů, roštů nebo
z dřevotřískových tabulí. Podlaha patra může být
pouze v obslužných uličkách, nebo jako celistvá
plocha.
Přístup obsluhy do patra je řešen schodištěm,
přísun zboží do patra obstarává předávací místo,
nebo mezipatrová zdviž.
Lze volit specifické sestavy na míru do prostoru
stavby a také jsou vhodné pro objekty s vysokou
výškou stropu.
Patrové sklady jsou vhodné pro skladování velkého
počtu položek.
Lze si vybrat z několika variant:

přízemí volná plocha - patro sklad
přízemí regály pro palety - patro policové regály
všechna podlaží paletové nebo policové regály
všechna podlaží volná plocha

í

*
*
*
*
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Konzolový regál je svojí strukturou určen
ke skladov n materi lu tyčového, nebo desko-
vého charakteru jako například trubky, tyče, pruty,
svitky, desky, plechy atd. Materiál může být
zakládán jednotlivě, jako svazek nebo jako
součást jiné manipulační jednotky. Uložen je vždy
na dvou nebo více nosnících téže ukládací úrovně
regálu.
Při použití zvláštního příslušenství schváleného
výrobcem regálů je možný i jiný způsob uložení.

Konzolové regály jsou vyrobeny ze za studena
válcovaných ocelových plátů nebo za tepla
válcovaných profilů a splňuje nejpřísnější
evropské normy bezpečnosti, trvanlivosti
a kvality.
Kapacita zátěže na konzoli se pohybuje od 50
do 2500 kg.

* Povrchová úprava konzol je prováděna
epoxy-polyesterovým nátěrem a galvanizací.

* Konzolové regály lze doplnit střešní nebo
stěnovou konstrukcí.

* Konzole může být rovněž využita pro více-
podlažní aplikace.
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PALETOVÉ REGÁLY

Paletové regály jsou určeny především pro
zakládání palet. Manipulační jednotky jsou
zakládány na pár ukládacích nosníků. Vzhledem
k tomu jsou vhodné zejména do skladů
a průmyslových objektů.
Zakládání a odebírání manipulačních jednotek
je prováděno převážně vysokozdvižným vozíkem.
Jejich přednostmi jsou zejména vysoká variabilita
regálových sestav a široká škála rozměrů
a nosností konstrukčních prvků.
Paletové regály mají jednoduchou montáž a jejich
případné přestavění je také velice snadné.

* Povrchová úprava komponentů konstrukce
je na vysoké úrovni díky použití elektrostaticky
nanášené epoxy-polyesterové práškové barvě,
polymerizované za velmi vysoké teploty.

* Standardní barva: rámy - RAL 5015 (nebeská
modř), nosníky - RAL 2004 (oranžová).

* Rámy jsou šroubovány a jsou k dispozici
v 9 typech. Speciální rastr otvorů zaručuje
pevné spojení mezi rámy a nosníky.
Konstrukce rámu usnadňuje rychlou a snadnou
montáž.

* Nosníky jsou bezšroubově spojeny pomocí
4 fixovaných bodů. Dva bezpečnostní hákové
závěsy na nosníku slouží k zabránění náhod-
ného rozpojení.


