Inteligentne składowanie
Systemy Wysokiego Składowania

Nedcon jest przodującą
międzynarodową grupą
kapitałową zajmującą się
projektowaniem, produkcją i
instalacją przemysłowych
systemów składowania.
Inteligentne składowanie
oznacza w praktyce rozwiązania
wspierające strategię
logistyczno-magazynową i
organizacyjną Państwa firmy.
Oferujemy Państwu zdobywane
od 1969 r. na całym świecie
doświadczenie, znajomość

Dowiedz się więcej o najkorzystniejszym
rozwiązaniu dla Twojego magazynu!

branży oraz bogaty pakiet
rozwiązań dostosowany do
wymagań klienta.

Systemy Składowania
Oferta Nedcon prezentuje szeroki zakres usług: od produkcji
komponentów do standardowych systemów składowania, po
kompleksowe rozwiązania logistyczne.

Poza oddziałami w krajach
W naszej ofercie znajdziesz :
europejskich i USA, Nedcon

- systemy do składowania w chłodni składowej
- systemy do składowania w chłodni dystrybucyjnej

posiada również rozwiniętą

- zautomatyzowane systemy regałowe
- rozwiązania systemowe idealnie dopasowane do potrzeb

sieć dystrybucji.

Twojego magazynu

Regały wjezdne
Regały wjezdne przeznaczone są do składowania

dużych partii towaru, najczęściej towarów jednego
typu. Zapewniają pełne wykorzystanie kubatury
magazynu, dzięki możliwości bardzo ciasnego
ustawienia produktów (85 % wykorzystanie
powierzchni).

Doskonale sprawdzają się w składowaniu
chłodniowym.

Nie ma ryzyka, że podczas użytkowania w niskich
temperaturach stal stanie się bardziej łamliwa,
ponieważ Nedcon stosuje mikroskopowa stal,
nitowanie oraz śrubowanie.

• Łatwy dostęp do każdej palety

• Projektowanie wytrzymałości konstrukcji, przystosowanej do dużych obciążeń
• Wykorzystanie wysokowytrzymałościowych profili typu heavy duty

• Optymalizacja konstrukcji nośnej w stosunku do obciążenia jednostkowego
• Blokowe składowanie towaru

• Zasada LIFO (last in, first out - ostatnie wyszło, pierwsze przyszło)

Regały przepływowe
Regały przepływowe, dzięki bezpośredniej dostępności do każdej palety często

znajdują zastosowanie w magazynach szybkorotujących, gdzie towary muszą być
przekazane do dystrybucji w krótkim czasie.

• Wykorzystywane w przypadku hal magazynowych, gdzie koszty eksploatacji
są wysokie (np. chłodnie)

• Oszczędność czasu, dzięki każdorazowemu wyborowi odpowiedniej ścieżki
roboczej za pomocą zdalnego sterowania ( korzystne w chłodniach, gdzie
regały są obsługiwane z zamkniętej kabiny wózka widłowego)

• Opcja ustawienia „pozycji nocnej” regału (rozsunięcie regału, co gwarantuje
dobre i równomierne chłodzenie magazynowanych towarów),

Systemy przepływowe, pozwalają na bardzo efektywne wykorzystanie powierzchni
magazynu, dzięki zaoszczędzeniu miejsca potrzebnego dla ścieżek roboczych.
• Zasada FIFO (first in, first out - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło)
• Dostęp do jednej palety dla celów bezpieczeństwa

• Nośność rolek może być optymalnie dopasowana do dużych obciążeń

• Strony załadunku i odbioru towaru są optymalnie przystosowane do używanego
zastosowanego wózka widłowego

Nedcon Pallet Shuttle, *Nowość
Nedcon Pallet Shuttle jest innowacyjnym

rozwiązaniem dla składowania blokowego przy
obsłudze manualnej, wspomaganej przez

sterowany radiowo wózek, poruszający się po
belkach jezdnych. System charakteryzuje się

lepszym wykorzystaniem dostępnej kubatury

magazynu i bardziej kompaktowym składowaniem
towaru w porównaniu z konwencjonalnymi
magazynami.

Nedcon Pallet Shuttle to nowa jakość dla
Twojego magazynu:

• Oszczędność czasu ( system przejmuje zadanie
przemieszczenia palety w kanale, dzięki czemu

operator może szybciej przejść od wykonywania
kolejnej czynności)

• Ograniczenie uszkodzeń konstrukcji regału i
towarów (operator wózka nie musi wjeżdżać
między regały)

• Racjonalne wykorzystanie przestrzeni magazynu
(możliwość składowania różnych towarów na
różnych poziomach)

• Zmniejszenie ilości operacji w magazynie
• Dostęp do każdego poziomu w kanale
• Zwiększona nośność

Systemy zabudowy wielopoziomowej
Konieczność bardziej efektywnego wykorzystania kubatury magazynu lub przestrzeni produkcyjnej wywołała potrzebę stosowania wielopoziomowych konstrukcji podestowych.

Nasza konstrukcja stalowa jest doskonałym rozwiązaniem przy tworzeniu jednego lub
kilku dodatkowych poziomów składowania.

• Obciążenie od 300 do 1200 kg/m²

• Bardzo duże rozpiętości słupów, pokrywające się nawet z rozstawem
kolumn budynku

• Wielopoziomowość magazynu

• Różne rodzaje wypełnień (np. krata, panele stalowe, płyty wiórowe)
• Zachowanie niezbędnych przepisów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo systemu regałowego jest dla nas podstawą każdego projektu. Nasze

wieloletnie doświadczenie i stosowanie europejskich norm zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Oferujemy serwisowane i kontrole bezpieczeństwa systemu w
trakcie jego użytkowania.
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Nedcon France SAS
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Nedcon Bohemia, s.r.o.
Holandská 34
533 01 Pardubice
Czech Republic
T +420 467 002 1 1 1
F +420 467 002 257
E sales.cz@nedcon.com

Posiadamy własny dział rozwoju
produktu. Jego zadaniem jest

zaprojektowanie dla klienta takiego
rozwiązania, które w najbardziej
optymalny sposób uwzględni

indywidualne potrzeby składowania i
logistykę magazynową.

Zarządzanie instalacją
Odpowiadamy za każdy etap

montażu. Mamy doświadczonych
kierowników i ekipę dysponującą

odpowiednim sprzętem. To najlepsza

gwarancja realizacji projektu zgodnie
z ustalonym harmonogramem prac.

Autoryzowany przedstawiciel Nedcon Groep NV w Polsce I na Ukrainie (sprzedaż,
projektowanie I instalacja).
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