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LINDE RIEŠENIE

Linde Material Handling Slovenská republika zabezpečuje svojim zákazníkom kompletnú podporu
pri realizácii skladových priestorov a optimalizácii ich prevádzky

VSTÚPTE S NAMI DO SVETA LINDE RIEŠENÍ!
•

vykonáme analýzu potrieb skladovania vo Vašej firme

•

navrhneme optimalizáciu súčasného riešenia

•

navrhneme prípadné riešenie nových skladových kapacít

•

dodáme regálový systém presne na mieru Vašim potrebám

•

vybavíme sklad potrebnou automatizáciou, RFID systémami, baliacimi
a vážiacimi linkami a ďalšími prvkami moderného skladovania

•

dodáme potrebnú manipulačnú techniku

•

zabezpečíme kompatibilitu všetkých dodaných systémov

•

zabezpečíme popredajný servis

Linde riešenie je zárukou najvyššej rentability kapitálu investovaného do výstavby
skladového riešenia.
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REGÁLOVÉ SYSTÉMY
Potrebujete vybaviť Váš sklad regálovým systémom alebo chcete vylepšiť
súčasný koncept skladovania vo Vašej spoločnosti?
Ponúkame širokú paletu skladových konceptov – od štandardných, ako sú konvenčné paletové, policové alebo konzolové regály,
až po najmodernejšie riešenia – napr. shuttle systémy, spádové regály, mobilné regály, riadené regálové systémy a automatické
skladovanie. Vami zvolený systém prispôsobíme charakteru skladovaného tovaru a zároveň navrhneme kombináciu s najvhodnejšou manipulačnou technikou. Technická úroveň , celkový rozsah a množstvo ďalších sprievodných služieb tak umožní i riešenie
atypických požiadaviek.

PALETOVÉ REGÁLY

Ide o prepracovaný systém ponúkajúci rozmanité možnosti využitia ,
ktorý neslúži len k ukladaniu štandardizovaných europaliet.
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REGÁLOVÉ SYSTÉMY
» uloženie europaliet a štandardizovaných typov paliet
(kombinácia s čelnými vozíkmi)
Využitie: Vhodné riešenie pre použitie len jedného druhu
manipulačnej techniky, spravidla čelného vozíka, ktorý
pracuje vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Vhodné
tiež pre objekty, ktorých stavebná výška neumožňuje
využitie vhodnejšej manipulačnej techniky.

Konvenčné paletové regály
» uloženie europaliet a štandardizovaných typov paliet
(kombinácia s vozíkmi s meniteľným
dosahom – „retrakmi“)
Využitie: Dosiahnutie kompromisu medzi kapacitou, rýchlou prevádzkou a rozumnými obstarávacími nákladmi. Najrozšírenejší
spôsob skladovania v logistických spoločnostiach, ktorý predstavuje optimálne využitie skladového priestoru, veľkú variabilitu
prevádzky a cenovo prístupné riešenie.

Konvenčné paletové regály
» uloženie europaliet a štandardizovaných typov paliet
(kombinácia so systémovými vozíkmi )
Využitie: Riešenie pre prípad maximálnych požiadaviek na
využitie priestoru a dostatočnej výšky skladových priestorov.
Možno kombinovať s vozíkmi, ktoré bez problémov manipulujú
k hranici 15 metrov a regálovými systémami, ktoré majú v
jednom stĺpci nosnosť až 30 ton.
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REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Konvenčné paletové regály

REGÁLOVÉ SYSTÉMY
Paletové regály k uloženiu neštandardného materiálu a balenia
Využitie: Vhodné riešenie pre uskladnenie neštandardných paliet a balení.

Štandardné paletové regály doplnené o systémové príslušenstvo umožňujú uskladnenie veľkej škály tovaru:

Regály s policovými výplňami
Podľa potreby je možné regály vybaviť výplňami vo forme roštov,
plechových lamiel, drevotrieskových dosiek alebo špeciálnych
navádzacích prvkov, ktoré pomáhajú tovar bezpečne uložiť a
urýchliť manipuláciu.

Regály na veľkoplošný materiál
Umožnia uloženie rozmernejšieho materiálu ako sú balíky
plechu, veľkoplošný drevený materiál alebo atypické palety.
Pre zvýšenie efektivity a kapacity skladovania možno vhodne
kombinovať napr. so štvorcestnou manipulačnou technikou.

Uloženie gitterboxov
Rošty alebo špeciálne roznášacie rámy pomôžu bezpečne a
efektívne uložiť palety, ktoré nemajú pozdĺžne lyžiny a nie je možné
ich bezpečné uloženie na nosníkoch paletových regálov.

Skladovanie drobného materiálu
Spodné úrovne regálových systémov je možné vybaviť
niekoľkými typmi policových výplní a využiť ich na ukladanie
nepaletizovaného tovaru, ako sú kartóny alebo voľne uložený
tovar.
Možno kombinovať s našimi vozíkmi typu V, ktoré sú priamo
určené na vychystávanie.
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Využitie: Ideálne pre prevádzky s priestorovým obmedzením
alebo pri požiadavkach na dosiahnutie maximálnej kapacity,
kde materiálový tok zároveň dovoľuje systém skladovania s
využitím mobilných regálov. Mobilné paletové regály je možné
vybaviť širokou škálou príslušenstva, ktoré uľahčia manipuláciu,
zrýchlia prevádzku skladu a tiež ušetria prevádzkové náklady.
Nemusí ísť len o uloženie europaliet, ale je možné ukladať
väčšinu z už spomínaného sortimentu.

Drive-in regály
Využitie: Vhodná možnosť pre sklady s veľkým množstvom
jednotlivých sortimentových položiek, kde je kladený veľký
dôraz na priestorové využitie. Palety sú v jednotlivých sekciách
obsluhované manipulačnou technikou ( čelný vozík, vozík s
meniteľným dosahom – „retrak“), ktorá zachádza do tzv. kanálov.
Upozornenie: Systém nie je určený pre prevádzky s menším
množstvom skladovaných zásob jedného druhu, kde je nutné
rešpektovať pravidlá FIFO. Pre jeden typ palety je vždy nutné
vyčleniť jeden kanál.

Flow Rail
Systém naplno ťaží z výhod systému drive-in a naviac prináša celý
rad ďalších výhod:
Jednotlivé kanály je možné rozdeliť podľa sortimentu a do každého
poschodia ukladať iný tovar.
Riešenie je možné inštalovať do už existujúcich paletových
regálov, preto nie je nutná špeciálna konštrukcia.
Pretože vozík do regálu nevchádza, ale palety si sám odoberá,
nie je nutná jeho špeciálna úprava.

Spádové regály
Využitie: Riešenie pre prevádzky, v ktorých je potrebné maximálne
využiť priestory skladu a zároveň dodržiavať systém FIFO. Pre
množstvo spoločností jediný prípustný systém s ohľadom na nutnosť
sledovať dátumy spotreby na tovare.
Produkt je možné doplniť o voliteľné prvky ako protiprachová
úprava či pozinkované prevedenie valčekov, ktoré umožnia
bezproblémovú prevádzku a minimálne náklady na údržbu.
Možno dodať v prevedení určenom k skladovaniu
nepaletizovaného tovaru, napr. kartónov, plastových debien
a pod.
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REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Mobilné paletové regály

REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Konzolové regály
Využitie: Vhodný variant pre ukladanie rozmerného sortimentu – od štandardného tyčového materiálu, veľkoplošný materiál a
stavebné profily až po zvitky plechu. Prípadné osadenie policovou výplňou ponúka univerzálne riešenie v skladoch so širokou
škálou paliet a balenia, kde sú stojky paletových regálov obmedzujúcim faktorom. Konzolové regály je možné dodať ako mobilný
systém alebo vonkajší zastrešený variant.
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Využitie: Pre priestory s dostatočnou výškou a dôrazom na efektívne priestorové využitie, keď skladovanie drobného sortimentu
prebieha na rôznych úrovniach.
Samonosné regály s niekoľkými možnými variantmi podláh umožňujú skladovanie širokej škály tovaru a využitie rozdielnych
prostriedkov manipulácie.
Vzhľadom k variabilite regálových galérií je možné výsledok prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.
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REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Regálové galérie

REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Mezaniny
Využitie: Vhodné pre sklady, kde rozmiestnenie stojok a podlahové časti regálových galérií môžu byť obmedzujúcim faktorom.
Vstavané poschodia (oceľové plošiny) s celistvou podlahovou plochou umožnia variabilné rozmiestnenie policových regálov,
uskladnenie vysokých paliet alebo zlúčené a vychystávacie operácie podľa požiadaviek zákazníkov.
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Využitie: Určené pre veľmi ťažké druhy tovaru, ktoré nie je
možné uložiť do žiadneho zo štandardných regálov. Atypické
regály na mieru pre uloženie nadrozmerných, veľmi ťažkých či
problematicky uskladniteľných položiek.

Policové regály
Využitie: Vhodné riešenie pre sklady drobného sortimentu, kde
sa nevyužíva takmer žiadna manipulačná technika.
Vysoká miera variability a rozmerová škála zabezpečuje uloženie
širokej škály tovaru.
Všetky policové regály sú dodávané v bezskrutkovom prevedení
s lakovaným (komaxit – vypaľovaná prášková farba) alebo
pozinkovaným povrchom.

Mobilné policové regály
Využitie: Riešenia pre miesta s obmedzenými priestorovými
možnosťami ako archívy, sklady náhradných dielov, prípadne
exkluzívne priestory s vysokými finančnými nárokmi. Inštalácia
policových regálov na mobilnej báze ponúka lepšie využitie
priestorov.

Kde nájdete najčastejšie Linde riešenie
Logistika a skladovanie
Mraziarenský a chladiarenský priemysel
Automobilové a výrobné podniky
Stavebníctvo
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Drobná distribúcia a zásobovanie
Vonkajšie skladovanie
Predajné reťazce
Kontajnerové prekladiská

REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Regály pre veľké zaťaženie

AUTOMATIZÁCIA
Ponúkame moderné riešenia a technológie v oblasti automatizácie, jednej z najdynamickejších oblastí, ktorým sa v Linde
Material Handling venujeme. Okrem automatizovanej manipulačnej techniky ponúka nasledujúce produkty:

AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY

Regálové zakladače a automatizované regálové systémy
Využitie: Vhodné riešenie pre prípad prísnych požiadaviek na frekvenciu
materiálového toku a vysokú kapacitu skladu za predpokladu skladovania vo
veľkých výškach.

Shuttle systémy a vertikálne karuselové systémy
Využitie: Využitie pre skladovanie drobných skladových položiek a dielov.

Shuttle systémy

Vertikálne karuselové systémy

Ako fungujú? Shuttle systém je automatizovaný, počítačom
riadený výťahový systém pre skladovanie a vychystávanie,
ktorého modulárna konštrukcia umožňuje maximálne sa
prispôsobiť priestorovým požiadavkám zákazníka.
Zariadenie ukladá police s tovarom v prednej alebo zadnej
skladovacej časti.Medzi týmito dvoma priestormi sa pohybuje
tzv. extraktor, ktorý vždy vytiahne policu a dovezie ju obsluhe
do ergonomicky umiestneného výdajového otvoru alebo ju
uloží na najvhodnejšie skladové miesto v rámci systému.
Aké majú výhody? Maximálne využitie skladovacích
priestorov vďaka automatickému meraniu výšky
skladovaného tovaru, automatické váženie tovaru
zabraňuje preťaženiu políc.

Ako fungujú? Vertikálne karuselové systémy sa skladajú z
poschodí, ktorými systém pohybuje smerom hore a dole
tak, aby ich najkratšou cestou dopravil do výdajového
otvoru. Tovar, ktorý je prehľadne uložený na poschodí,
je vždy v priebehu niekoľkých sekúnd dopravený do
výdajového otvoru.
Aké majú výhody? Aj pri nižšej výške stropu umožňujú
uskladnenie malých alebo stredných položiek konštantných
rozmerov ako sú nástroje, náradie alebo spotrebný tovar.
To všetko s maximálnou efektivitou a možnosťou rýchleho
a bezproblémového prístupu.
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Dopravníkové systémy a transportné zariadenia

Výhody: Zariadenia môžu byť realizované v rôznych stupňoch automatizácie, pričom procesy, príp. tok informácií paralelný s tokom
materiálu sleduje inteligentný systém riadenia s väzbou na nadriadené riadiace počítače. Vďaka ťažkým dopravníkovým tratiam
zvláda zariadenie zároveň manipuláciu s ťažkými predmetmi aj dopravu ľahkých kusov tovaru.

Automatizácia riadenia
Využitie: Vhodné v prípade požiadaviek na vyššiu mieru automatizácie a väčšiu samostatnosť vozíkov.
Výhody: Automatizácia riadenia prináša úsporu nákladov na ľudské zdroje pri súčasnom zachovaní vysokej miery bezpečnosti prevádzky.

Automaticky vedené vozíky (AGVs) – vozíky s laserovou, indukčnou alebo optickou navigáciou
Využitie: Doručovanie transportných zákaziek pre prakticky všetky oblasti priemyslu a obchodu.
Výhody: Automaticky vedené vozíky znižujú náklady na manipuláciu s materiálom a zvyšujú bezpečnosť a kvalitu transportu.
Súčasťou celkového procesu automatizácie je plán na zlepšenie produktivity manipulačných procesov, ktorá sa prejaví najmä
úsporou prevádzkových a mzdových nákladov.

Riadenie toku materiálu
Využitie: Dosiahnutie maximálnej efektivity pomocou presnej koordinácie všetkých prvkov v toku materiálu a skladovania.
Výhody: Riadenie materiálového toku prináša flexibilný výrobný a skladovací proces s minimálnymi nákladmi na manipuláciu
vďaka optimalizovaným transportom z výrobných a skladových prevádzok, ktoré sú obsluhované automaticky vedenými vozíkmi.

WMS – riadiace skladové systémy a logistické riešenia v oblasti riadenia
Využitie: Zaistenie informačnej podpory všetkých činností, ktoré súvisia so skladovaním, prípravou dodávok do výroby alebo distribúcie.
Systém vhodný pre výrobné podniky, obchodné spoločnosti, poskytovateľov logistických služieb.
Výhody: Zlepšenie väčšiny kľúčových výkonových parametrov skladu a redukcia administratívnej práce.

RFID – Rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification)
Využitie: Riešenie bezkontaktnej komunikácie na krátku vzdialenosť – napr. identifikácia tovaru (nadväzuje na systém čiarových kódov),
navádzanie vozíkov do skladových pozícií, prípadne k obmedzovaniu rýchlosti a riadeniu bezpečnosti prevádzky manipulačnej techniky.
Výhody: V súčinnosti s vozíkmi ponúka vysokú mieru automatizácie a riadenia od základnej až po pokročilú úroveň.
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AUTOMATIZÁCIA

Využitie: Určené pre optimálnu dopravu a skladovanie predmetov na paletách, doskách, v zásobníkoch a kartónoch
s váhou až 2000 kilogramov v nasledujúcich oblastiach:
výroba
vstup tovaru a jeho rozdeľovanie a triedenie – triediace zariadenia dopisov a balíkov
sklady, skladovacie a obchodné zóny – skladovacie zariadenie obchodných skladov a komisionárne zariadenia vrátane bezdokladovej
komisionárnej techniky
expedícia a zasielateľstvo – zasielateľské centrá
dopravné systémy:
pre potravinárske a mraziarenske odvetvie s hmotnosťou predmetov do 50kg/m2
na dopravu papiera
na dopravu betónových a tehlových výrobkov
pre recyklačné zariadenia s integráciou robotov
pre transportné zariadenia pre kontajnery na kolieskach a valčekoch
pre optimalizované vnútropodnikové systémy toku materiálu

SKLADOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Potrebujete lepšie uskladniť tovar alebo zaistiť jeho bezpečnejšiu a pohodlnejšiu manipuláciu?
Ponúkame kovové palety, boxy pre uloženie tovaru, plastové debny pre založenie do policových alebo automatizovaných systémov aj samostatne
stohovateľné koše vhodné pre oblasť stavebníctva či skladovania pneumatík. K jednotlivým typom doporučíme vhodnú manipulačnú techniku.

Stohovateľné koše / Koše na uloženie pneumatík / Gitterboxy / Atypické palety / Palety pre uloženie a stohovanie
tyčového materiálu / Plastové debny – vrátane riešenia do automatizovaných systémov / Palety

Uloženie batérií, nabíjacie priestory
Využitie: Optimálne riešenie procesu nabíjania a uloženia batérií.
Výhody: Vytipujeme najvhodnejší priestor a doporučíme systém, ktorý čo najmenej zasahuje do prevádzky. Pre väčšie logistické centrá
ponúkame optimálne využitie priestoru vďaka uloženiu nabíjačiek a batérií do regálových systémov.
Skladovanie kvapalín a olejov
Skrine do skladov
Ochranné prvky
Linde a riešenie prevencie vzniku škôd a zranení
Ponúkame širokú škálu ochranných prvkov, ako sú ochrany stĺpov, regálových systémov či kolíznych miest. Sme pripravení Vám navrhnúť
optimálne riešenie práve podľa potrieb Vašej prevádzky.
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Potrebujete zabezpečiť sklad a ochrániť majetok a zdravie Vašich zamestnancov?

SKLADOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Ponúkame širokú paletu príslušenstva, ktoré zabezpečí vyššiu bezpečnosť práce a ochranu Vášho majetku
aj poradenstvo v otázkach zabezpečenia skladu.

Uloženie batérií, nabíjacie priestory
Využitie: Rozdelenie skladových priestorov a zabezpečenie jednotlivých zón v skladoch. Uvedené systémy je možné využiť pri delení
skladov s nadpriemernou výškou.
Výhody: Variabilné samonosné panely z pletiva alebo plechu ponúkajú širokú škálu príslušenstva vrátane dverí a posuvných brán. Pletivové steny
môžu slúžiť nielen ako prostriedok ochrany majetku, ale aj ako prevencia úrazu – je možné ich namontovať na zadné steny paletových regálov
a zabrániť tým pádom materiálu.
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NÁVRHY INTERIÉROV | VYBAVENIE
OBCHODNÝCH PRIESTOROV

Potrebujete interiérové vybavenie do administratívnych a obchodných priestorov?
Ponúkame tím dizajnérov, ktorý navrhnú zariadenie interiérov Vašich kancelárií, konferenčných miestností
a reprezentačných priestorov. Okrem širokého výrobného radu je možné využiť aj možnosti atypickej výroby
na základe našich návrhov.
Kancelárie
Konferenčné miestnosti
Jedálne a stravovanie
Šatne
Sedací nábytok
Dielenský nábytok
Atypický nábytok
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Potrebujete vyriešiť Vaše predajné priestory s dôrazom na účelnosť a estetiku?
Ponúkame návrh na mieru, ktorý bude rešpektovať najmodernejšie požiadavky na predajné priestory a zároveň
zohľadní Vaše predstavy. Okrem dodávky predajného vybavenia sa postaráme aj o bezproblémovú realizáciu.
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NÁVRHY INTERIÉROV | VYBAVENIE OBCHODNÝCH PRIESTOROV

Predajné regály
Predajné pulty
Pokladničné boxy
Prezentačné (display) systémy
Chladiaca a mraziarenská technika
Delenie predajných priestorov
Doplnkový sortiment pre (ne)potravinársky tovar, drogérie, lekárne, hobby markety,
predajné reťazce atď.

FÁZY PROJEKTU LINDE RIEŠENIA

1

Záujem zákazníka

2

Vyhodnotenie súčasného stavu a návrh technického riešenia

3

Príprava projektu, kontrolné meranie na mieste a finálne technické riešenie

4

Schvaľovací proces, tvorba rozpočtu

5

Uzatvorenie kontraktu

6

Zahájenie realizačného procesu, objednanie vo výrobe

7

Koordinačné schôdzky so zákazníkom, prípadne stavebnými firmami, riešenie
podmienok stavebnej pripravenosti a vzájomnej súčinnosti

8

Realizácia výstavby

9

Dodanie vhodnej manipulačnej techniky a regálových systémov

10

Značenie regálov a podláh v sklade, bezpečnostné prvky

11

Tvorba prevádzkového poriadku

12

Školenie bezpečnosti práce pri prevádzke skladu

13

Pravidelné revízie a servis regálových systémov
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PONUKA SLUŽIEB LINDE MATERIAL HANDLING
SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O.

Predaj vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, vozíkov s meniteľným dosahom,
ťahačov, systémových vozíkov, zakladačov a ďalšej manipulačnej techniky
Pneumatiky, nosné vidlice a trakčné batérie pre všetky typy vozíkov

Linde Fleet Management – prístupové systémy pre vozíky, optimalizácia prevádzky,
evidencia nehôd a poškodení
Školenie obsluhy

Opravy, údržby a technické kontroly vysokozdvižných a iných vozíkov

Prenájom vozíkov

Predaj jazdených vozíkov s overenou históriou

Široká ponuka možností financovania nákupu

Služby po celej republike

Dodávky regálových systémov vrátane systému automatizácie

Školenie bezpečnosti práce pri prevádzke skladu

Pravidelné revízie a servis regálových systémov
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Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Tel.: 032 74 609 14
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