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ojízdné regály Mobipal umožňují přesouvat jedinou
P
obslužnou uličku mezi regály.
Regály jsou instalovány na podvozcích, které pojíždí

po kolejích. Ty jsou integrované do podlahy skladu.
Podle potřeby se přesunou regály tak, aby byla ote
vřena požadovaná ulička a přímo přístupná skladovací buňka v regálu.
Podvozky jsou poháněny elektrickými pohony.


 B
ezkontaktní řídící systém zaručuje jednoduché
a bezpečné ovládání pohybu podvozků.
 J
e možné instalovat různé konstrukční typy regálů,
podvozky se jim přizpůsobí.
 K
oleje lze instalovat také do již existujících podlah.
 O
vládání může být doplněno řadou komfortních
zařízení, například dálkovým ovládáním a vzdáleným
přístupem.

Plně automatizovaný
bezobslužný sklad
potravin
s více bloky pojízdných
regálů v mrazírně,
chladírně, v netemperovaném skladu potravin
a ve skladu obalů.

Sklad hotových výrobků výrobce plastových dílů
pro automobily.
Vzhledem k vysoké obrátce bylo zařízení rozděleno do
dvou protilehlých bloků. Zařízení bylo vyrobeno v požadované, firemní barvě.

Výhody

Případ 1: Kapacita skladu vzroste v existující budově
Stacionární regály

Pojízdné regály

Případ 2: Srovnání investičních nákladů při tvorbě nových skladovacích prostor
Stacionární regály

Struktura investičních nákladů

6% Technologie
4% Pozemek
90% Stavba

Pojízdné regály

15% Technologie
2% Pozemek
50% Stavba
33% Úspora investičních nákladů

Úspora energií v mrazírně

Náklady na mražení m3 haly / rok

Hala se stacionárními
regály
55 x 30 x 12 m

Hala s mobilními
podvozky
30 x 30 x 12 m

198 000 EUR

108 000 EUR

Náklady na osvětlení
4000 provozních
hodin / rok

15 360 EUR

2 000 EUR

Náklady na energii
el. Pohonů

0 EUR

2 250 EUR

213 360 EUR

112 250 EUR

celkové roční
náklady

Hala se stacionárními regály
7% Náklady na osvětlení 4000
provozních hodin/rok
93% Náklady na mražení m3
haly/rok

Hala s mobilními podvozky
51% Náklady na mražení m3 haly/rok
1% Náklady na osvětlení 4000
provozních hodin/rok
1% Náklady na energii el. pohonů

Roční úspora

101 110 EUR

47% Roční úspora

MOBIPAL

Sklad tiskařských válců.
Válce jsou uloženy ve speciálních ohradových
paletách. Je možno otevřít i více uliček současně.

Sklad chlazených potravin.
Nad středním koridorem
jsou navíc paletová místa
na regálových balkonech.
Zařízení umožňuje obsluhu jak vysokozdvižnými
vozíky retrak, tak spodní
dvě patra ručně vedenými manipulačními vozíky,
které při manipulaci podjíždí regálový podvozek.
Zařízení je rozděleno do
dvou nezávislých bloků
z důvodu vyšší obrátkovosti palet.

Sklad izolačních folií s paletami atypických rozměrů.
Pod paletami uloženými napříč v nenosném směru, jsou příčné vyztužující nosníky. Zařízení je ovládáno dálkově.

Expediční sklad plastových výrobků
s možností uskladnění na balkonech
zavěšených na přední straně regálů.

Sklad potravin zásobujících supermarkety.
Sklad je obsluhován automatickým vysokozdvižným vozíkem
bez řidiče. Celý sklad je řízen WSM. Součástí skladů je mrazírna,
chladírna, sklad potravin s normální teplotou a sklad obalů.
Sklad mouky a hotových směsí pro potravinářský průmysl.
V regálech jsou uskladněny big packy i EUR palety. Je zajištěn
pohyb materiálu FIFO – nejstarší naskladněné palety odcházejí
jako první. Řízení je doplněno automatických rozjezdem protipožárních uliček v případě aktivace některého požárního hlásiče.

MOBIPAL

Sklad komponentůl významného světového
výrobce rozváděčů.
Příruční sklad spojený s montážní dílnou slouží k uskladnění a vychystávání dílů. Je možné
pracovat ve více uličkách současně. Zařízení je
napojeno přes rooter na WSM a vzdálený servis.
Sklad hotových výrobků a surovin výrobce
plastových výlisků.
Regály jsou vysoké více než 12 metrů. Projekt
proto musel být řešen s ohledem na mimořádně
velkou výšku a bylo nutno kontrolovat stabilitu
a redukovat rychlost pojezdů. Regály jsou vybaveny hasicím zařízením s rozvodem po regálech.

Expediční sklad skla a porcelánu.
Možnost uplatnění skladů s pojízdnými regály je všude tam,
kde je třeba umístit co největší
množství zboží ve velkém sortimentu tak, aby každé paletové
místo bylo přímo přístupné.
Pojídné regály jsou z důvodu
maximálního využití místa stávající haly doplněny regály typu
Push Back umístěné na jedné
straně bloku pojízdných regálů.

Mrazírenský sklad drůbeže
a výrobků z drůbežího masa.
Automatické ovládání a řízení osvětlení funguje tak, že svítí pouze světelná řada nad otevřenou uličkou, to
přispívá k výrazným úsporám energie svícení, ale i mražení. Paletová
místa v balkonech na obou stranách
regálů slouží ke zvýšení kapacity
skladu. Provozní teplota skladu se
pohybuje kolem -25˚C.

Sklad rolí se surovinou v rolích pro výrobu pásových dopravníků.
Role jsou manipulovány speciálním vysokozdvižným vozíkem,
který je navinuté na ocelové trubce zakládá do speciálních
závěsů na atypické regálové konstrukci.
Sklad svitků plechu významného světového výrobce
transformátorů a generátorů nejvyšších výkonů.
Svitky plechů do hmotnosti 6,3 tuny jsou manipulovány jeřábovým zakladačem a ukládány naležato do ukládacích kolébek
na příhradovém regálů se zdvojenými rámy. Regálová buňka je
nesena čtyřmi nosníky. Napájení regálů je
z podlahy ze zakrytého kabelového žlabu,
protože jeřáb projíždí
regálovým blokem.
Pojízdný regál je zatížen
hmotností 700 tun!
Mrazírenský sklad všech mrazírenských výrobků.
Sklad je řízen WMS s důrazem na optimalizaci pohybu manipulační
techniky ve skladu. Cílem je dosažení největší obrátkovosti, zkrácení dopravních cest vysokozdvižných vozíků a úspora energie.

MOBIKANT



ojízdné konzolové regály pro
P
uskladnění dlouhého matriálů, hutních
profilů, dlouhých beden, plastových profilů,
plechových, plastových či dřevotřískových tabulí.



ařízení tvoří koleje, podvozky speciálně
Z
konstruované pro konzolové regály,
konzolové regály a elektrické řízení.

Sklad tiskařských válců uložených v plastových záchytech na
ramenech konzolových regálů.
Plně automatizovaný sklad tiskařských válců pro potisk papíru
pro laminované nábytkářské desky. Manipulační vozík je
nuceně vedený vodicími profily na podvozcích v otevřených
uličkách mezi pojízdnými regály.

Pojízdné konzolové regály
pro sušení dřeva.
Sklad v provizorní lehké
hale slouží k dlouhodobému
uložení dřevěných profilů,
surovinách pro výrobu
nábytku z masivu. Konzolové
regály jsou připevněny na
podvozky bez spodního
profilu – paty regálu.
Důvodem je snížení regálu,
úspora materiálu i snadný
přístup ke kolům podvozku.

Sklad náhradních dílů
světového výrobce
letadel pro Asii.
Univerzální konzolové
regály mají velké
rozměry i nosnost.
Podvozky jsou
s ohledem na sloupy
v hale vícekrát děleny.

Výsuvné pojízdné konzolové regály
MOBITELEKANT.
Konzolové pojízdné regály pro uskladnění
balíků s profily. Profily jsou manipulovány
mostovým jeřábem. Pro tuto manipulaci, kde
je možný jen vertikální pohyb břemene jsou
ukládací roviny výsuvné. Po vysunutí ukládací
roviny se balík položí na vysunutá ramena
nebo na ukládací rámy. Následně se balík
odváže a zasune s rameny do regálu. Regály
z hlediska rozměrů a nosnosti jsou pro potřeby
zákazníka řešeny individuálně. Někteří uživatelé nechávají úvazky na uskladněných balících
a tím urychlují naskladňování a vyskladňování.

Elektro

Sloupek s čelní optickou závorou ochrany
osob a snímání vjezdu vysokozdvižných
vozíků, rozvaděč

Dálkové ovládání

Ovládací panel s displejem

Signalizační maják

Pohon regálu s transmisní hřídelí

Ovladače na přední straně pojízdných regálů

KREDIT
UŽIVATEL
INTERNET
Optická bezpečnostní
závora na podvozku

WMS
MODEM/ROUTER

HMI

SKLAD

UŽIVATEL

PLC

Napojení zařízení na vzdálený přístup servisu a WMS zákazníka

Rozvaděč s frekvenčními měniči

Koleje






ojízdné regály se pohybují po kolejnicích nainstalovaných v podlaze.
P
Kolejnice jsou ustaveny, nivelovány a zality do úrovně podlahy.

Kolejiště je sestavou hladkých a vodících kolejnic.

mKolejnice je možno instalovat do stávající podlahy nebo na základovou desku budované podlahy.


Novostavba
93

A45

FA80

Stávající podlahy

FV80

Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.
Slavkov 284
687 64 Horní Němčí
okr. Uherské Hradiště
Česká republika

Země, do kterých již exportujeme

tel.:+420 572 614 211
fax:+420 572 614 219
e-mail: kredit@kredit.cz
http://www.kredit.cz

