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Teljes lefedettség 
A Toyota Material Handling hálózata 
Európa több mint 30 országára 
kiterjed, és 5000-nél is több mobil 
szervizszakembert foglalkoztat.

Helyi megoldások 

nemzetközi támogatással
Bárhol is legyen Európában, mi  
széles körű lefedettségünknek 
köszönhetően mindig helyben 
elérhetők vagyunk,  
ám egy  
nemzetközi szervezet stabilitásával 
és támogatásával a hátunk mögött.

Európai gyártmány
Az általunk értékesített targoncák 
több mint 95%-a saját európai 
gyárainkban (Svédországban, 
Franciaországban és 
Olaszországban) készül, valamennyi 
a TPS minőségi szabványainak 
megfelelően. Több mint 3000 fős 
gyártási csapatot alkalmazunk 
Európában, és  
300-nál is több európai beszállítóval 
dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át 
exportáljuk a világ más részeibe.
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A Toyota által kínált lemezpolc rendszerek szinte 
végtelen tárolási lehetőségeket biztosítanak. 

A polcokra dobozok és termékek egyaránt 
helyezhetők, és igény szerint alkalmasak hosszabb 
tárolásra, komissiózásra, legyen szó kisebb vagy 
nagyobb tételekről egyaránt.

Állványrendszerek a Toyotától



A működési hatékonyság és 
teljesítmény optimalizálása
A Toyota Material Handling rendelkezik azzal a szaktudással és tapasztalattal, amelyre a tevékenységek 
elemzéséhez, valamint az igényeket maradéktalanul kielégítő tárolási megoldás kialakításához szükség lehet. 

Mindig teljes körű megoldásokra 
törekszünk, hogy teljes körűen 
ki tudjuk elégíteni ügyfeleink 
tárolási és intralogisztikai igényeit. 
Választékunkban nagyon sokféle 
villástargonca és állványrendszer 
szerepel.

Az állványrendszer valamennyi elemét 
alapos tesztelésnek vetettük alá. 
Megfelelnek az európai FEM- és EN-
szabványnak, és az ISO 9001 minőségi 
szabványnak szerint tanúsítottak.

Tanácsadóink segítenek megtalálni az 
arany középutat a tárolási kapacitás és 
az anyagmozgatás sebessége között.

Szakértői tanácsadás Teljes körű megoldás Minőség

A Toyota könnyű polcrendszerének előnyei: A Toyota hosszú polcrendszerének előnyei:

A stabilitást biztosító merevítésekkel és a masszív, függőleges elemekkel könnyen kialakítható a 
lemezpolcos rendszer. Ez a költséghatékony, mégis robusztus és sokoldalú megoldás különféle ajtókkal, 
polcokkal, fiókokkal az igényeknek és a terheknek megfelelően testreszabható.

  Kifejezetten rugalmas megoldás kis méretű árukhoz

  Igény szerint könnyen összeszerelhető és 
  áthelyezhető 

  Optimális alternatíva irodáknak és boltoknak

 
  A tárolókapacitás többszintes 

  folyosókkal hatékonyan növelhető

  Polconként akár 250 kg terhelhetőség 

  A vázszerkezethez két, függőlegesen elhelyezett 
  polc és egy merevítőrendszer tartozik. A függőleges 
  tagokban kialakított furatok 25 mm-ként teszik 
  lehetővé a polckapcsok elhelyezését.

  Standard hosszúságok: 965–1265 mm

  Standard mélységek: 300–400–500–600–805 mm

  Kifejezetten rugalmas tárolási lehetőség közepes és  
  nagyobb terhelésekhez

  Igény szerint könnyen összeszerelhető és 
       áthelyezhető 

  Optimális alternatíva a kézzel mozgatott, nehéz 
       termékekhez, például gépalkatrészekhez 

  A tárolókapacitás többszintes 
       folyosókkal hatékonyan növelhető 

  Polconként akár 700 kg terhelhetőség  

  A felépítés a raklaptartó állványrendszerhez hasonló.  
  A rendszer fő elemei a tartók és a gerendák,   
  amelyekhez széles választékban kaphatók fa- vagy 
  fémpolcok. 

  Standard hosszúságok: 1500–6000 mm

  Standard mélységek:  400–1200 mm

Kifejezetten rugalmas tárolási és komissiózási megoldások 

Hatékony anyagmozgatás
A kisboltok és az internetes boltok számára különösen előnyös a polcrendszerek nagyfokú 
rugalmassága, valamit árukezelő eszközeink hatékonysága. A Toyota kínálatában szereplő 
kompakt vontatók kifejezetten szűk helyeken és keskeny folyosókon való alkalmazásra 
készülnek, és többféle teherszállító csatlakoztatható hozzájuk a felhasználási területnek 
megfelelően. Az egymáshoz csatlakoztatott teherszállítóknak köszönhetően rövidebb lesz a 
komissiózó szerelvény, így biztonságosabban és precízebben használható.

Lemezpolcos rendszer tartozékok

Nagy fesztávú tartozékok

Többféle magassággal, illetve hálós kivitelben készülő 
elválasztók a termékek jellegének megfelelően több részre 
osztják fel a polcot.

A vízszintes merevítőkkel ellátott 
vázszerkezet akár 4,5 méteres magasságra 
is felépíthető, max. terhelése 1200 kg.

Elválasztók 

Falemez

Nyitott váz

A belső panelekkel ellátott zárt szerkezet 
alacsony és magas rakodóterekbe 
telepíthető, terhelése legfeljebb 5500 kg.

Rácsháló

Zárt váz

A sínek különféle ruhák és egyéb termékek 
akaszthatók fel.

Ezt a nyílt szerkezetű tárolót többszintes, 
átlósan merevített kialakítás jellemzi, 
nehéz terhek tárolására alkalmas, 5500 
kg-ig.

Akasztók 

Horganyzott lemez

Merevített váz

Az egyéni igényeknek megfelelően tartozékok és kiegészítők széles választéka kapható: fellépők, szintezőlapok, dupla csatlakozók, 
elülső gyűjtőedények, teljes és félhosszú elválasztók, elválasztós acélfiókok, oldal- és hátfal panelek, dupla ajtós lezárások zárral...

A polc anyaga a tárolt terméknek megfelelően választható ki.


