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SISTEMI SKLADIŠTENJA AUTOMATIZACIJA I TRANSPORT

SKLADIŠNA OPREMASKLADIŠNA REŠENJA

VILJUŠKARI

WMS- SISTEM ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM PROFESIONALNE MAŠINE ZA ČIŠĆENJE

INSTALACIJA, INSPEKCIJA I SERVIS



 Стелажи за палети тип Conventional 

 Стелажи за палети тип Drive-in  Стелажи за кутии тип Mito

 Стелажи за кутии  тип M7 Picking  Система Mezanin 

 Стелажи за дългомерни материали тип Cantilever

 Универсална система за палетизирани товари

 Директен достъп до всеки палет

 Повишен контрол на наличностите

 Най-доброто решение за складове, в които е необходимо да се 

поддържа голямо разнообразие от артикули

 Голямо разнообразие от профили и аксесоари за оптимална 

адаптация към изискванията на клиентите за обем и тегло

 Изключително подходяща система за складиране на хомогенни 

палетизирани товари

 По-добре оползотворява пространството в равнинно и височинно 

отношение

 Работи на принципа на натрупването и е подходяща за LIFO стифиране 

 Позволява складиране на еднотипни продукти в един стелажен тунел 

 Clip-fit  система за сглобяване, икономична и лесна за монтаж 

 Идеална за използване в складиращи зони, запълващи зони и офиси

 Много икономична, благодарение на оригиналната система за 

сглобяване

 Подходяща за изграждане на двуетажни и триетажни конструкции

 Голямо разнообразие от аксесоари

 Системата е идеална за различни по вид и бързооборотни стоки

 Подходяща за тежки и средно тежки товари

 Възможност за контрол на нивата

 Бърз и лесен монтаж и конфигуриране

 Използване в смесени складове, като горните нива се използват 

за пикиране, а долните за съхранение на палети

 Създаване на повече работно пространство и максимално 

оползотворяване на помещението

 Бързо и лесно изграждане или модифициране

 Проектиран и произведен според конкретните нужди на всеки 

клиент благодарение на голямото разнообразие от аксесоари и 

елементи.

 Системата е идеална за складиране на дългомерни материали- греди, 

профили, тръби, дървен материал, плоскости и др.

 Възможност за съхранение на тежки и много тежки товари

 Стабилна и сравнително проста конструкция

 Безпроблемно напасване на системата в дълбочина и лесна 

експлоатация

 Метален шкаф тип Lockers

 Система Idea 5

 Jednostavni i jeftini sistemi za skladištenje robe sa velikim obrtom

 Prikladno za lagane do srednje teške predmete i za male 

prostorije

 Visina svakog nivoa ponaosob je podesiva

 Lako se montira i prilagođava potrebama klijenata
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