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Nagy mennyiségben kell azonos termékeket  
tárolnia? Fagyasztott termékekkel foglalkozik?
A termékek túl törékenyek a tömbösített  
tároláshoz?

A Toyota bejárható állványrendszere kihasználja 
a rendelkezésre álló teret, kevesebb targonca 
folyosóval, az áruk biztonságos tárolása mellett.
A teljes mélység kihasználásra kerül, ahogy a 
targoncák behajtanak az állvány csatornáiba.

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

Az állványrendszer elemeket 
alapos tesztelésnek vetettük alá. 
Állványrendszerünk megfelel az 
európai FEM- és EN-szabványoknak, 
és ISO 9001 minőségi szabvány szerint 
tanúsított.

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

Szakértői tanácsadás Teljes körű megoldás Minőség

A Toyota bejárható raklaptároló állványrendszerének előnyei:

  Akár a teljes raktárterület 70%-a kihasználható

  Ideális azonos termékek nagy mennyiségben történő tárolásához
        (kevesebb cikkszám esetén)

  Biztonságos, tömbösített tárolás olyan áruk számára, 
  amelyeket sérülékenységük miatt nem lehet egymás tetején tárolni

  Akkor a leghatékonyabb, ha csak néhány raklap mélységű a csatorna

  Tökéletes megoldás hűtőházakhoz és kisméretű átmeneti   
  tárolókhoz

  FIFO és FILO elv szerinti kezelés egyaránt lehetséges

  Toyota gyártmányú, kifejezetten a bejárós megoldáshoz   
  kifejlesztett targoncák

A masszív kialakítás hatékony és biztonságos tárolást
tesz lehetővé.

Átjárható
Az átjárható rendszernél a FIFO elveknek  
megfelelően a be- és a kirakodás ellenkező  
oldalon valósulhat meg.
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Szimpla bejárható
A be- és kirakodás menete a LIFO elv szerint  
történik, vagyis az állványrendszert alulról 
felfelé,  valamint hátulról előrefelé haladva 
töltik fel. A  kirakodás menete ezzel ellentétes.

Dupla bejárható
A be- és a kirakodás menete azonos a szimpla 
bejáró megoldásnál megszokottal, azonban itt 
két bejárható állványrendszer van, egymásnak 
háttal állítva.
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Bejárható állványos targoncák a Toyotától

A hagyományos Toyota villástargoncákkal azonos kényelmet, biztonságot és termelékenységet szavatoló  
modellek a állványrendszer csatornáiban közlekedik. Az igényeknek megfelelően tolóoszlopos és 
akkumulátoros meghajtású ellensúlyos targoncáink közül is választhat.

Kiváló védelmi elemek, az áruk és az anyagmozgató  berendezések 
számára

Kapcsolófejek 
A tartókarok szilárdan csatlakoznak a 
keretekhez.  A folyosók magassági osztása 
külön-külön, akár csatornánkként is variálható.

Talajra telepített sínek 
A rendszer védelme érdekében javasolt a talajra telepített sínekkel  megoldani
a targoncák és a raklapok mozgását, a keretek védelmét.

Paletta ütközők a talajon
A középen vagy a sorok végén elhelyezett ütközők védik a falat, és  
segítenek a raklapok folyosón belüli pontos pozicionálásában is.

Keret védelem 
A függőlegesen álló, jól látható védőelemek fokozzák a termelékenységet  
és a biztonságot. A sorok elején elhelyezett oszlopvédők úgy  csatlakoznak 
a padlóra szerelt sínekhez, hogy ha megsérülnek, gyorsan külön is 
cserélhetőek. Kialakításuknak köszönhetően nem károsítják a raklapokat.

Raklap tartó sínek, bevezető és stop 
Az akár 9 méter hosszú raklaptartó sínek 
minimálisra  csökkentik a csatlakozások számát. 
Az erős sínek simán és zökkenőmentesen vezetik 
meg a raklapokat.

Merevítés 
A bejárható állványrendszert a stabilitás 
érdekében a rendszer tetején vízszintes, hátulján 
pedig függőleges merevítésekkel látjuk el.
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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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