Váš partner pro efektivní skladování

Kredit - Váš partner pro efektivní skladování

Plánujete skladovat nové nebo sezónní pneumatiky ?
Naše technické prostředky nabízí efektivní řešení
Vašich specifických požadavků!
Kredit je připraven převzít odpovědnost za návrh
a realizaci technologie Vašeho skladu
Poznáme Vaše potřeby a navrhneme technicky i cenově optimální technologii
Zpracujeme projekt pro instalaci technologie
Zajistíme realizaci - garantujeme včasnost, rychlost a bezchybnost realizace
Nabízíme doživotní technickou péči o dodaná zařízení
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SNADNO!!!

Víme jak na to, umíme to a už jsme to mnohokrát úspěšně provedli.

Bulletin společnosti KREDIT na téma:

SKLADOVÁNÍ
PNEUMATIK
Jak řádně skladovat pneumatiky, efektivní technické
prostředky pro skladování pneumatik
Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.
tel.: +420 572 614 211
mail: kredit@kredit.cz
www.kredit.cz
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Skladujte profesionálně a získejte důvěru svých zákazníků!

Skladování pneumatik v policových regálech.

Skladujete pneumatiky k prodeji nebo sezónní pneumatiky svých klientů?

Díky malým rozměrům a variabilitě sestav
policových regálů, využijete každý volný
prostor pro skladování.

Víte, že pokud pneumatiky skladujete v nevyhovujících podmínkách, nebo nejsou-li správně uloženy,
mění své fyzikální vlastnosti? Víte, že tím zkracujete jejich životnost a že pneumatiky mohou změnit
své vlastnosti natolik, že se mohou stát neupotřebitelnými?
Také se Vám už stalo, že klient chtěl vidět v jakých podmínkách jsou jeho pneumatiky uskladněny?

Do regálů zakládáte ručně, při přímém přístupu
obsluhy k ukládacím rovinám a můžete se obejít
bez zvedací techniky.

Předkládáme Vám doporučení pro ideální skladování pneumatik, vyplývajících z normy ISO 2230
a z doporučení společnosti TÜV SÜD Auto CZ:

Naplánujte si velikost regálů, přesně podle
provozních potřeb, optimalizujte využití
ukládacího prostoru regálových zařízení!

•
•
•
•

neskladujte pneumatiky volně na vzduchu (třebaže pod ochranou plachtou)
Váš sklad má být chladný, suchý a tmavý, má být pomalu, ale dobře větraný
v prostorách, kde skladujete pneumatiky, neskladujte rozpouštědla, ropné výrobky...
zajistěte, aby pneumatiky nebyly skladovány pod tlakem (pod váhou naskládaného sloupce
nebo jiným zevním tlakem)

Pneumatiky na ráfcích:

Pneumatiky bez ráfků:

• pneumatiky nahustěte na 100 kP
• naskládejte je do sloupce,
max. 4 ks na sebe
• sloupec přerovnejte každé
čtyři týdny

• pneumatiky skladujte ve stoje
• otáčejte je každé čtyři týdny

Rozměry ukládací roviny v regálu si zvolíte podle
rozměrů pneumatik. V jedné, fyzicky oddělené
pozici regálu, máte potom uloženu sadu pro
jedno vozidlo – jednoho klienta.
Do regálů s malými technickými obměnami
můžete zakládat pneumatiky na sobě i vedle
sebe, nebo samostatné ráfky.
Snadnou orientaci v zaskladněném zboží
dosáhnete díky štítků pro označení ukládacích
úrovní

Pokud takto, odpovědně a řádně, pneumatiky skladujete, gratulujeme Vám i Vašim klientům.
Pokud ne, tak proč ne?

velikosti M

velikosti X

velikosti XL

995 mm

1145 mm

Že nevíte jaké technické prostředky použít, že nemáte dostatek místa pro skladování, že nezajistíte rychlou dostupnost
skladované sady, že si neudržíte přehled a bojíte se nebezpečí záměny a tím i ztráty důvěry klienta, že ..co ještě ?
Nabízíme Vám řešení !
845 mm

Prohlédněte si regálové systémy osvědčené při skladování pneumatik, zvažte své potřeby plynoucí z Vašich stávajících
provozních podmínek, případné potřeby plynoucí ze zavedení nových služeb Vašim klientům, posuďte, jaké prostory
máte k dispozici a ostatní nechejte na nás.

652 mm

652 mm

720 mm

Pro Vaše skladování navrhneme a instalujeme technická zařízení, která budou nejlépe odpovídat Vaším provozním
potřebám, které zajistí maximální kapacitu prostoru pro uskladnění a technicko – ekonomicky optimalizují Vaše
investované prostředky.
Potom se můžete klientům pochlubit, jak jejich sezónní nebo nové pneumatiky skladujete.

Řádně vyřešené uložení pneumatik klientů upevní Vaši pověst profesionála
a vytvoří Vám významnou konkurenční výhodu.
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Charakteristika technologie:
•
•
•
•

regály jsou sestaveny ze standardních konstrukčních dílů
provedení dvouřadé, pro obsluhu z obou stran, nebo jednořadé, podél stěn
vysoká odolnost povrchové ochrany - pozinkované provedení
provedení pro zakládání z podlahy nebo vyšší pro zakládání ze zdvižných prostředků
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Skladování pneumatik ve vícepodlažních skladech

Skladování pneumatik v příhradových regálech.

Ve vícepodlažním skladu plně využíváte výšku prostoru který máte k dispozici, ale zachováváte si výhody
skladování v policových regálech.

Vhodná technologie pro situaci, kdy potřebujete skladovat větší množství pneumatik.

V případě, že máte k dispozici prostory vysoké až 10 m, využijete ke skladování celou výšku
Využitím výšky získáváte vysokou skladovací kapacitu a díky konstrukčnímu řešení technologie optimalizujete
cenu za pořízení jedné skladovací pozice.
Manipulace zboží mezi podlahou a nadzemním podlažím provádíte vysokozdvižným vozíkem přes předávací místo
palet, nákladním výtahem, skluzem pro spouštění pneumatik z nadzemních podlaží ...

Technický návrh sestavy regálu si můžete naplánovat podle toho, zda ukládáte disky nebo pneumatiky nebo podle
toho jaký způsobu ukládání používáte - na sobě x vedle sebe - na paletě x bez palety ...
Velmi efektivní způsob uskladnění získáte volbou originální sestavy regálu SUPER, ve kterém skladujete 4 (2+2)
pneumatiky v hloubce každého dvouřadého regálu

Do regálů zakládáte ručně, při přímém přístupu obsluhy k ukládacím rovinám regálů.
V regálech patrového skladu můžete
(po malé technické úpravě)
skladovat pneumatiky na sobě,
vedle sebe, ale i samostatné ráfky.
Rozměry ukládací úrovně v regálu
zvolíte podle způsobu ukládání
a rozměrů pneumatik, nebo zvolíte
univerzální řešení.

Mezipatra a skladové plošiny:
Rozdělují výšku prostoru pro skladování
na dvě nebo více podlaží, vytváří
srovnatelnou spojitou plochou
v patře, jako je přízemí.
především pro volné skladování na
paletách, na ploše ruční manipulace
nízkozdvižným paletovým vozíkem.

Vhodným manipulačním prostředkem
pro obsluhu je vysokozdvižný vozík.
Typ vozíku si zvolíte podle způsobu
zakládání nebo naopak - technické
provedení regálů přizpůsobíte provozním
podmínkám – zavedenému způsobu
ukládání a vozíkům, které již vlastníte.

pneumatiky na konzolách speciálního regálu

4

pneumatiky na sobě, na paletách

5

Skladování pneumatik v pojízdných regálech.

Omezuje malá kapacita skladu pneumatik rozvoj
Vašich služeb a hodláte investovat do výstavby
nových skladů?

Plánujete navýšit kapacitu investicí do stavby
nového skladu?

Nestavějte nový sklad !
Efektivně využijte stávající !

Znáte skladbu investičních nákladů
při stavbě nového skladu?

A chcete optimalizovat

Musíte vytvořit novou skladovací kapacitu, ale
vyčerpali jste již možnosti extenzivního rozvoje v
areálu Vaší firmy?
Použijte pro svůj sklad technologii pojízdných regálů.
Hlavní výhodou technologie pojízdných regálů je
dosažení vysoké hustoty zaskladnění, při zachování
potřebného komfortu skladování a obsluhy
Samotný způsob uskladnění pneumatik do pojízdných
regálů je stejný jako u stacionárních policových nebo
příhradových regálů

Pojízdnými regály
kapacitu zdvojnásobíte!

Stacionární regály

• celkové investiční náklady?
• náklady na vytvoření jedné ukládací pozice?
• investiční náklady z hlediska doby odpisování?
Použijte technologii pojízdných regálů a ušetřete na
stavbě haly skladu.
Stacionární regály

Jak je to složité ?
Pojízdné regály
Za několik týdnů, bez vyřizování stavebních
a jiných povolení, můžete novou kapacitu využívat !

Obvyklá struktura investičních nákladů :
• 2 % pozemek
• 6 % skladová technologie
• 92 % stavba

Technologie pojízdných regálů
• je moderní, oblíbená technologie, zvláště pokud vás zajímá efektivita skladování
• Vám nabídne až o 50% vyšší kapacitu v prostoru, který uvažujete pro budoucí sklad
• je cestou jak nejlevněji pořídíte jednu ukládací pozici – díky efektivnímu využití prostoru
• je vhodná pro instalaci do stávajících i nově budovaných prostor
• je stejně vhodná pro menší sestavy regálů výšky od 2 m jako pro rozsáhlé sklady s vysokými, manipulační technikou
obsluhovanými regály

Pojízdné regály

• vyhoví Vašim provozním potřebám a investičním předpokladům – můžete si zvolit provedení s ručním pohonem,
provedení elektricky poháněné jednoduché nebo s automatickým pohybem
• svou koncepcí Vám umožní přímý přístup ke každé uložené jednotce

Rozumnou volbou moderní skladové technologie uspoříte cca 30% celkových nákladů na investici.
Neinvestujte do „nutného zla“ - do budovy skladu, investujte do toho „co vydělává“ - do technologie!

Vhodné manipulační a obslužné prostředky
Jakou manipulační techniku zvolit pro obsluhu regálových zařízení?
Příklad ověřených a vhodných manipulačních prostředků pro různé typy regálů a různé způsoby zakládání:
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Pojízdné policové regály MOBIRACK s ručním pohonem, pro sezónní uskladnění pneumatik

průmyslové schůdky

zdvižná vychystávací plošina

vidlicové a vychystávací
vysokozdvižné vozíky
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