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Zabezpečujeme riešenia pre potravinársky a nápojový priemysel
Výzvy, s ktorým sa stretáva potravinársky a nápojový priemysel, vyžadujú, aby
maximalizovali dostupný priestor, spravovali rôzne teploty skladovania a
reagovali na vysokú obrátkovosť tovarov, zatiaľ čo musia udržiavať úrovne
hygieny a sledovateľnosť produktov.
Medzi niektoré z kľúčových problémov, s ktorými sa naši zákazníci stretávajú, patria:
Potraviny s vysokou obrátkovosťou a podliehajúce skaze vyžadujú rôzne metódy
skladovania
Tovary skladované pri okolitej teplote, v chladiacom priestore a v zmrazovacom priestore je
možno potrebné uskladniť pod jednou strechou
Skladovanie sezónnych tovarov s rôznymi životnosťami skladovania
Prevádzkovanie chladiacej oblasti môže byť nákladné

Stiahnite si brožúru

Udržiavanie optimálnej životnosti skladovania tovarov
Skladovanie objemných položiek s rôznymi hmotnosťami
Sledovateľnosť produktov je kritická
Prísne hygienické nariadenia

Pozrite si naše nižšie sa nachádzajúce video, aby ste zistili, ako sme vyriešili tieto problémy pre niektorých z
našich zákazníkov:
Volajte nám dnes:

Scrieti-ne:

Zaregistrujte sa k odberu:

+40 372 683 400

Trimite email

Newsletter

Skladovanie paletizovaných potravín a nápojov na nastaviteľných policiach
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Dokonca aj v najmodernejšom sklade pre potraviny a
nápoje predstavuje štandardný paletový regál
najbežnejšiu formu skladovania paliet. Univerzálnosť
tohto paletového regálového systému znamená, že sa dá
zložiť v konfigurácii samostatnej alebo dvojitej hĺbky, aby
vyhovoval vaším špecifickým skladovacím potrebám.
Potraviny a nápoje sú všeobecne nejakým spôsobom balené,
takže sa dajú následne jednoducho skladovať na paletách. V
závislosti od rozvrhnutia vášho skladu môže celá rada šírok
uličiek maximalizovať váš dostupný priestor. Skladovanie na
regáloch vo všeobecnosti nepodlieha žiadnym obmedzeniam
týkajúcim sa rozvrhnutia a poskytuje nepretržitý prístup k vašim
tovarom.
Ďalšie informácie o paletovom skladovaní na stojanoch si
prečítate tu

Nastaviteľný systém
Výška až do 30 m
Variabilné hĺbky a šírky
Vhodný na uskladnenie všetkých druhov potravín a nápojov
50 mm nastavenie výšky nosníka
Prevádzková teplota od -30 °C do +40 °C
Galvanizovaná povrchová úprava, ktorá zabraňuje hrdzaveniu, a to dokonca aj pri nízkych teplotách

Skladovanie mrazených potravín s maximálnym využitím priestoru
Sklady s uskladnením v mraziarni sú životne dôležité pre
potravinársky priemysel, a to pre skladovanie mrazených
potravinárskych produktov a na uchovanie čerstvosti
položiek podliehajúcich skaze.
Ideálne sú riešenia s vysokou hustotou, ako napríklad mobilné
paletové regály, vjazdové regály alebo paletové vozíky Shuttle
Husté uskladnenie obmedzuje množstvo priestoru potrebného na
chladenie, čím sa znížia vaše prevádzkové náklady
Automatizované riešenia znížia čas potrebný na vyzdvihnutie v
chladených oblastiach
Galvanizovaná povrchová úprava zabraňuje tvorbe hrdze, a to aj v
prípade, ak máte problémy s kondenzáciou

3/6

dexion.sk
+421 240 259110

Naše produkty efektívne fungujú aj v náročných podmienkach pri
teplotách klesajúcich až na -30 °C
Príležitosť na zmenšenie pôdorysu vašej oblasti na skladovanie potravín

Zvýšte úložnú kapacitu potravín a nápojov s mobilným paletovým regálom
Mobilné skladovanie paliet na regáloch môže značne
zvýšiť skladovaciu kapacitu vo vašom sklade potravín a
nápojov. Paletový regál P90 sa namontuje na mobilné
základne, ktoré sa elektronicky pohybujú, aby vytvorili
prístupovú uličku pre vyzdvihnutie. Odstránením
nepotrebných uličiek vám umožní uskladniť viac tovarov
na menšej rozlohe.
Prostredia so skladovaním v chlade môžu byť nákladné na
prevádzku, takže sa zvyčajne vyžaduje husté uskladnenie.
Skladovanie na mobilných paletových regáloch predstavuje
ideálnu odpoveď na túto výzvu a bežne sa používa v
potravinárskom a nápojovom priemysle.
Ďalšie informácie o mobilných paletových regáloch si prečítate
tu

Maximálne využitie podlahového priestoru
Prístup k jednotlivým paletám potravín a nápojov
Ponúka väčšiu flexibilitu, vhodný pre celú radu potravín a nápojov
Ukladanie s vysokou hustotou
Dajú sa do neho uskladniť rôzne rozmery paliet a hmotnosti
Vyžaduje uličku len pre jedno nákladné vozidlo
Rozsah teplôt od -30 °C do +40 °C

„Prechodom na používanie mobilného paletového systému
sme získali viac ako 1000 nových miest pre palety v našom
suchom potravinárskom sklade.“, hovorí Timo Aho, manažér
skladu Linkosuo.

Nižšie si prečítajte ďalšie informácie o našich zákazníkoch.
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Dosiahnite skladovanie FIFO, aby ste uchovali čerstvé potraviny na sklade
Spádové dráhy sú ideálne pre FIFO manipuláciu. Ak majú
tovary vyššiu obrátkovosť, ktorá je bežná v
potravinárskom a nápojovom priemysle, paletový alebo
kartónový tok zaručuje, že šarže tovarov sa vydajú v
správnom poradí.
Palety s potravinami a nápojmi sa uložia na skladovacie
dopravné pásy pod sklonom a gravitácia presunie paletu
dopredu cez otočné valčeky. Rýchlosť palety kontroluje séria
brzdiacich valčekov a zastaví ju zastavovacia jednotka.
Tento typ skladovania sa často používa v nápojovom priemysle
a vyžaduje len dve uličky, jednu pre nakladanie a druhú pre
odvoz.
Prečítajte si ďalšie informácie o paletovom toku a kartónovom
toku tu.

Vyžaduje sa až o 60 % menej podlahového priestoru ako pri bežnom skladovaní v policiach
Automatická rotácia tovarov zaručuje lepšiu sledovateľnosť šarží potravín a nápojov
Metóda ukladania a odvozu FIFO vyžaduje len dve uličky
Vysokorýchla prevádzka pomáha zvládnuť tovary rýchlo, aby sa predchádzalo zmätku
Gravitácia posúva dodávané tovary na prednú stranu pre vyzdvihnutie, nie je potrebná žiadna automatizácia

Šetrite čas a priestor vo svojom sklade
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Vjazdové regály a paletové vozíky Shuttle zabezpečujú
ideálne riešenie pre hromadné skladovanie pre
potravinársky a nápojový priemysel, pretože odstraňujú
nepotrebné uličky pre manipuláciu. Týmto sa zvyšuje
množstvo položiek na sklade na zmenšenom pôdoryse a je
to vhodné pre celý rad teplôt.
Vjazdové regály sú vhodné pre skladovanie veľkého množstva
rovnakého typu potravín alebo nápojov a je ideálne pre
skladovanie sezónnych produktov pomocou princípu prvý dnu posledný von (FILO).
Systém paletových vozíkov Shuttle používa poloautomatizovanú
platformu, ktorá sa pohybuje v rámci regálu za účelom
vyberania a vkladania paliet, vďaka čomu je vhodný pre
skladovanie potravín a nápojov a ponúka zvýšenú rýchlosť
manipulácie.
Nárast skladovacej kapacity
Ideálne pre hromadné skladovanie
Vytvorte dodatočný úložný priestor na menšom pôdoryse - šetrí náklady v mrazenom prostredí
Paletový vozík Shuttle ponúka zvýšenú rýchlosť vyzdvihnutia pre princíp FILO a FIFO
Vjazdový regál podporuje princíp FILO
Rozsah teplôt od -30 °C do +40 °C

Prečítajte si ďalšie informácie o vjazdových regáloch a vozíkoch Shuttle tu.
Volajte nám dnes:

Scrieti-ne:

Zaregistrujte sa k odberu:

+40 372 683 400

Trimite email

Newsletter

Výber našich zákazníkov v rámci potravinárskeho a nápojového priemyslu:
See also
B. Volwater & Zonen B.V., Holandsko
HahkaWay Ltd, Finsko
Oy Hartwall Ab, Fínsko
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