
Ryby / Mrazírenský Průmysl
Skladovací řešení pro odvětví rybolovu a mraženého zboží

Pokud jde o skladování potravin, není prostor pro chyby, zejména pokud se 
jedná o chlazené, čerstvé nebo mražené zboží. Ryby a mořské plody nejsou 
výjimkou. Je to dynamické pracovní prostředí, které vyžaduje celou řadu 
skladovacích systémů, aby bylo možné udržovat krok s přílivem dovážených 
ryb, buď přivezených z rybolovu nebo ulovených na moři. Ne všechny rybářské 
společnosti budou mít stejné požadavky, a proto nabízíme řešení na míru; od 
běžných paletových regálů až po pojízdné sklady, které vyhoví vašim potřebám.

Maximalizujte svou skladovací 
kapacitu v chladnějších teplotách
S nárůstem spotřebitelské poptávky, požadavků na 
větší prostor má efektivnější provoz skladu klíčový 
význam pro neustálý dovoz a vývoz zásob. Naše 
mobilní paletové regály (MOBIPAL) optimalizují 
podlahovou plochu ve vašem skladu a mohou 
zvýšit skladovací kapacitu až o 80 %. Chladírenské 
zboží, zejména v rybářském průmyslu, je výhodné 
skladovat na jednom místě pro snadnější a 
rychlejší vychystávání. Například skladování 
mořských plodů často vyžaduje účinné skladování 
při nižších teplotách, aby zásoby zůstaly čerstvé. 
Proto naše pojízdné skladové systémy MOBIPAL 
odolávají teplotám od -30 °C do +40 °C.



Paletové regály pro řízení a správu 
zásob mražených ryb
Rybářský průmysl se vyznačuje vysokou mírou 
fluktuace, neustálou poptávkou a v dnešní době 
i komplexní přepravou. Proto je nezbytné, aby 
sklad fungoval rychle a efektivně. Řešením pro 
skladování, které nabízí vysokou rychlost operací 
a automatickou rotaci zásob, je náš systém 
spádových paletových regálů. Funguje jako 
metoda nakládání a vyskladňování First-In First-
Out (FIFO), což umožňuje rychlý přístup k vysoké 
rotaci zásob. Při obsluze potřebujete pouze dvě 
uličky a dva vysokozdvižné vozíky, čímž zužují 
prostor a šetří čas.

Vjezdové paletové regály Drive-In - 
Ideální pro Sezónní Zboží 
Ne všechny druhy ryb jsou dostupné po celou 
sezónu, tudíž sklady mohou být plně zásobeny na 
delší dobu. V důsledku toho pak mohou zabírat 
spoustu vašeho cenného úložného prostoru. 
Vjezdový paletový regál Drive-In je přístupný na 
principu First-In Last-Out, který umožňuje vyndat 
jednotlivé palety jeden po druhém, zároveň uvolní 
stávající podlahovou plochu, která vám umožní 
skladovat více za méně. 

Nabízíme flexibilní a multifunkční 
řešení, která odrážejí Vaše potřeby.

Výzvy pro oblast skladování v 
odvětví rybolovu
• Rychle se pohybující zboží a zboží 

podléhající zkáze vyžaduje efektivní 
metody skladování

• Měli by být brány v úvahu sezónní 
vlivy 

• Chlazené a mražené zboží může 
vyžadovat skladování pod jednou 
střechou

• FIFO (First-In First-Out) řízení 
zásob

• Je třeba vzít v úvahu 
dohledatelnost a hygienu výrobků

• Přesun objemných položek s 
různou hmotností
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