
VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA
rešitve za majhne in velike skladiščne sisteme
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Že od začetka našega poslovanja leta 1999 je naš cilj biti na vrhu. Glede na  
zastavljene cilje smo si aktivno prizadevali iskati inovativne rešitve za optimalno 

delovanje, ki bo trajalo generacije. Z obsežnim strokovnim znanjem in  
razumevanjem potreb in želja strank vam pomagamo še dolgo po zaključku  

projekta. Kot vaš dolgoletni partner vam ponujamo svojo zavezanost in predanost. 
Vaše podjetje dvigamo na nove višine. Do katere ravni določite vi sami. 

DVIGAMO VAS NA PRAVO RAVEN



4

VSEBINA
6-9 Uvod

10-17 Vertikalna skladiščna dvigala

12-17 Kompaktni osnovni modeli

18-19 Odprtine

20-21 Compact Store

22-23 Prilagoditve po meri

24-39 Pripomočki za nabiranje,  
dodatki in oprema

40-47 Druge linije izdelkov

48-51 Študija primera stranke   
› Modern Elteknik

52-53 Pomagamo vam na celotni poti

54-55 Skupina Weland



5



6

Optimiziramo 
vaše ravnanje  
z zalogami
S kompaktnimi vertikalnimi skladiščnimi 
dvigali spremenimo vso vaše ravnanje z 
zalogami. Vertikalno skladiščno dvigalo 
prilagodimo vašim potrebam, vi pa hitreje 
in enostavneje ravnate z več kosi na znatno 
manjši površini. Hkrati ima vaše osebje 
tudi občutno korist od izboljšanih delovnih 
pogojev.

Nosilci v strehi

Zunaj zgradbeStreha z naklonom

Več nadstropij, več odprtin

Kompaktna vertikalna skladiščna dvigala skladiščijo 
vaše izdelke, varno in nadzorovano. Vsako vertikalno 
skladiščno dvigalo je prilagojeno optimalni izrabi pro-
stora. Prihranite med 70 in 90 % tlorisne površine v pri-
merjavi s standardnimi in paletnimi regali.

V vertikalno skladiščno dvigalo so vgrajeni pladnji brez 
stebrov ali plošč, kar pripomore k visoki izkoriščenosti. 
Stroj se samodejno prilagodi in ustvari višine polic, da 
se ujemajo z različnimi višinami vašega skladiščenega 
blaga. To pomeni, da je prostornina prostora za skladi-
ščenje maksimalno stisnjena z najmanj prostora med 
nakladalnimi pladnji. Poleg tega je mogoče izkoristiti 
celotno višino skladiščnih prostorov. Obstajajo še dru-
ge pomembne prednosti – na primer iz servisne odprti-
ne je mogoče izvleči celoten nakladalni pladenj, kar za-
gotavlja dobro ergonomijo in prijazno delovno okolje.

Optimizacija skladiščnih prostorov
Koncept optimizacije skladiščnih prostorov ne pome-
ni le doseganja največje skladiščne zmogljivosti na 
najmanjši površini. Enako pomembna sta ustrezna 
zunanja oprema in pravilen pretok blaga od vertikalne-
ga navpičnega skladiščnega dvigala do distribucije ali 
proizvodnje v podjetju. Podjetje Weland Solutions ima 
strokovno in izkušeno osebje, ki lahko predlaga intralo-
gistične rešitve, katere zagotavljajo veliko vrednost in 
največjo učinkovitost.

Prilagojeno vašim prostorom
Naša vertikalna skladiščna dvigala so prilagojena pro-
storom vsakega podjetja in tako zagotavljajo, da naj-
manjša talna površina nudi največ prostornine za skla-
diščenje. Naša standardna dobavljena višina je od 3 do 
16 metrov. Glede na obstoječi razpoložljivi prostor pri 
stranki z različnimi višinami stropa, talnimi konstruk-
cijami, postavitvami vrat in prometnimi potmi itd. do 
skrajnosti povečamo prostornino prostora na najmanj-
ši površini.

>  REŠITVE WELAND

Petra.Hvastija
Prečrtano

Petra.Hvastija
Vstavljeno besedilo
vertikalnega



7

Finance
•  nizki obratovalni stroški

•  učinkovito ravnanje z zalogami

•  kratek čas vračila

•  povečanje zmogljivosti

•  hitra namestitev in zagon

•  energijska učinkovitost

•  prihranek prostora

•  nadzor nad skladiščenimi izdelki

•  zmanjšani stroški pritožb

•  varna prihodnost

PREDNOSTI KOMPAKTNIH VERTIKALNIH SKLADIŠČNIH DVIGAL

•  sezonsko odvisna zmogljivost

•  možnost razširitev

Uporaba virov
•  visoka raven storitve

•  natančnost dostave

•  zmanjšana možnost nepravilnega  
 nabiranja

•  plavajoča skladiščna mesta

•  povečana sledljivost

Delovno okolje
•  kratko usposabljanje

•  dobra ergonomija

•  enakomeren tempo dela

•  zmanjšana bolniška  
 odsotnost

•  preprosti način dela

•  prilagodljiva izbira načinov  
 nabiranja

•  zmanjšano tveganje za  
 telesne poškodbe

REŠITVE WELAND  <

Prihranite na osebju, času, denarju in 
med 70 ter 90 odstotki površine.
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1. Začetek
Na našem prvem sestanku skupaj pregledamo vaše 
postopke dela in ugotovimo, katere izboljšave lahko 
predlagamo na podlagi naših izkušenj, strokovnega 
znanja in predanosti.

2. Predlagana rešitev
Ko se naslednjič sestanemo, vam predstavimo, kako bi 
lahko izgledala vaša rešitev za skladiščenje, kaj vklju-
čuje sprememba in kako velika naložba bo potrebna. 
Hkrati tudi predstavimo, kako hitro se bo naložba povr-
nila. V naši rešitvi opišemo vertikalno skladiščno dviga-
lo, sistemsko rešitev, dodatke, namestitev, usposablja-
nje in možnosti vzdrževanja.

3. Fina nastavitev
Prepričani ste, da smo dober partner za sodelovanje 
in skupaj natančno prilagodimo predlagano rešitev, da 
imate odgovor na vsa vprašanja.

4. Naročanje
Takoj ko oddate naročilo, začnemo s proizvodnim po-
stopkom in z načrtovanjem projekta. Vaše prilagojeno 
vertikalno skladiščno dvigalo izdelujemo v naši tovarni 
v Gislavedu na Švedskem, dokler ni čas za namestitev.

Korak za korakom do prave  
rešitve za skladiščenje
Sodelovanje s podjetjem Weland Solutions je enostavno. Delamo po lastno razviti 
projektni metodi, kjer hitro prepoznamo vaše potrebe, najdemo rešitve za optimi-
zacijo vaših prostorov, načrtujemo zasnovo in namestitev, ocenimo proračun in 
pripravimo časovni razpored ter vam podamo jasne informacije za vašo odločitev 
glede nove naložbe.

>  NAŠA PROJEKTNA METODA

5. Zagon
Za namestitev na vaši lokaciji praviloma ne potrebuje-
mo več kot štiri dni na vertikalno skladiščno dvigalo. 
Naši monterji so navajeni delati v različnih okoljih z vse-
mi možnimi izzivi. Na voljo so vse do zagona in preda-
je, ko se prepričamo, da razumete varnostna pravila in 
osnovne funkcije kompaktnega skladiščnega dvigala.

6. Pogodba o vzdrževanju
Z rednim vzdrževanjem bo vaše vertikalno skladiščno 
dvigalo delovalo dolgo brez nepotrebnih zaustavitev. S 
podpisom pogodbe o vzdrževanju si lahko zagotovite, 
da se redno vzdrževanje in kakršni koli nujni ukrepi iz-
vajajo na najboljši možen način.

7. Naknadne storitve
Vedno nas lahko kontaktirate, kadar potrebujete po-
moč pri razširitvi ali razvoju skladiščnega sistema, ali 
če je treba premestiti vertikalno skladiščno dvigalo. 
Prav tako ne pozabite načrtovati naših tečajev za vaše 
upravitelje, super uporabnike in mehanike.
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NAŠA PROJEKTNA METODA  <
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>  VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA

Vertikalno skladiščno dvigalo prilagodimo želenim dimenzijam, nosilnosti in barvi.
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KOMPAKTNA VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA

Štirikolesni pogon zagotavlja zelo stabilno gibanje in 
posledično je mogoče tovor od nekaj kilogramov do 
1500 kg na nakladalni pladenj nadzorovati z milimetr-
sko natančnostjo. Poleg tega stabilnost vertikalnega 
skladiščnega dvigala omogoča ravnanje z neenako-
merno natovorjenimi pladnji. 

Robustna zasnova, ki obvladuje tovore do 100 ton, je 
trpežna in jo je treba le malo vzdrževati. Prilagodljivo 
podvozje lahko prilagodimo razmeram v vaših pro-
storih, tako da lahko postavimo vertikalno skladiščno 
dvigalo tam, kjer bo najbolj uporabno.

Globinska zgradba
Za doseganje največje razpoložljive gostote skladi-
ščenja je dvigalo Compact Multi odlična rešitev, ko 
lahko namesto ob straneh izkoristite prostor zadaj. 
Če postavimo več vertikalnih skladiščnih dvigal v 
eno vrsto, z neodvisnimi odprtinami v obe smeri, se 
optimalno izkoristi površina tal. Za več informacij se 
obrnite na našo prodajno ekipo.

Trije osnovni modeli 
Compact Lift (str.12–13)
Dvigalo je primerno za velike količine majhnih izdelkov 
kot za težke ali kosovne izdelke.

Compact Twin (str.14–15)
Hkrati upravlja z dvema nakladalnima pladnjema, hi-
trost nabiranja pa se lahko več kot podvoji. 

Compact Double (str.14–15)
Isti tip dvigala kot Compact Twin, vendar zaradi dvoj-
nih pladnjev v globini lahko upravlja s še več izdelki.

Kompaktna vertikalna 
skladiščna dvigala lahko 

upravljajo z do 1500 
kg/nakladalni pladenj, 

kar ustreza majhnemu 
avtomobilu.

ZAKAJ IZBRATI KOMPAKTNA 
VERTIKALNA SKLADIŠČNA  
DVIGALA COMPACT?

•  močna – do 1500 kg/nakladalni pladenj

•  stabilno premikanje s hitrostjo,  
 prilagojeno teži

•  natančno pozicioniranje

•  zanesljivost

•  minimalno vzdrževanje

•  neprekinjen nadzor teže

•  stalno popisovanje zaloge

•  absolutna sledljivost

•  prilagodljive zunanje mere

•  varno skladiščenje

•  optimizacija skladiščenja po zaslugi  

 frekvenčnega nadzora

Kompaktna vertikalna skladiščna dvigala so močna, stabilna in delujejo zelo natančno.  
Dvigalo poganjajo 4 zmogljivi zobniki, ki delujejo na trdnih zobniških nosilcih. 

VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA  <

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLEOptimizirajte z dvigalom Compact Multi hitrost 
nabiranja in površino tal.
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•  Največja nosilnost:   
 100.000 kg

•  Višina: 3.000–16.000 mm

•  Širina: 1.697–6.929 mm

•  Globina: 1.554–4.248 mm

•  Širina, nakladalni pladenj  
 1.220–6.460 mm

•  Globina, nakladalni pladenj:  
 350–1.230 mm

•  Razdelilnik pladnja: 25/50 mm

•  Največ teža tovora na nakladalni  
 pladenj: 300-1.500 kg

•  Višina tovora  
 (v intervalih po 25 mm) 

•  Višina tovora:    

 možnost do 1000 mm

•  Varnostna zavesa za zaščito  
 osebja

•  Optimizacija skladišča

•  Preverjanje teže

•  Zaščita z geslom

•  Skupinske pravice in pooblastila

•  Izbira jezika 

•  Temperatura okolice©  
 /relativna vlažnost (% RH)  
 brez kondenzacije: 2–40/ 
 10–85 %

•  Napetost, 3-fazna: 400 V

•  Tok, AC 50 Hz (A): 25/32

TEHNIČNE INFORMACIJE

>  VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA  >  Compact Lift

Dvigalo poganjajo zobniki, ki delujejo na homogenih zobniških nosilcih.  
To zagotavlja zelo stabilno premikanje in natančno pozicioniranje nakladal-
nega pladnja. Z manjšo obrabo in zmanjšanimi zahtevami po vzdrževanju 
je zagotovljena visoka obratovalna zanesljivost.

Dvigalo poganjajo zobniki, ki delujejo na homogenih  
zobniških nosilcih. Nakladalni pladenj obvlada do 1500 kg.
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Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Lift  <  VERTIKALNA  SKLADIŠČNA DVIGALA  <

Tako deluje dvigalo Compact Lift
Pladenj je prevzet in postavljen v položaj za nabiranje.

Oglejte si prikaz delovanja vertikalnega skladiščnega 
dvigala na welandsolutions.se
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Kadar je čas bistvenega pomena, je dvigalo Compact Twin pravi odgovor.  
Ta sistem dvojnih pladnjev zagotavlja pladnje na varni in dosledni ravni – brez 
izbire različnih višin pladnja. Z upravljanjem dveh nakladalnih pladnjev v enakem 
zaporedju – z enim pladnjem v čakalnem položaju in enim v položaju nabiranja – 
se lahko hitrost nabiranja več kot podvoji.

>  VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA  >  Compact Twin

•  Največja nosilnost:  
 50.000 kg

•  Višina: 3000–16.000 mm

•  Širina: 2307–4747 mm

•  Globina: 1554–4248 mm

•  Širina, nakladalni pladenj  
 1830–4270 mm

•  Globina, nakladalni pladenj:  
 350–1.230 mm

•  Razdelilnik pladnja: 25 mm

•  Največ teža tovora na nakladalni  
 pladenj: 300-500 kg

•  Višina tovora  

 (v intervalih po 25 mm) 

•  Višina tovora:    
 možnost do 1000 mm

•  Varnostna zavesa za zaščito  
 osebja

•  Optimizacija skladišča

•  Preverjanje teže

•  Zaščita z geslom

•  Skupinske pravice in pooblastila

•  Izbira jezika 

•  Temperatura okolice©  
 /relativna vlažnost (% RH)  
 brez kondenzacije: 2–40/ 
 10–85 %

•  Napetost, 3-fazna: 400 V

•  Tok, AC 50 Hz (A): 25/32

TEHNIČNE INFORMACIJE

Dvigalo v modelu Compact Twinu lahko istočasno 
upravlja dva pladnja, kar poveča hitrost nabiranja. 
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1 2 3 4

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Twin  <  VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA  <

Tako deluje dvigalo Compact Twin
1. Pladenj 1 je prevzet. 2. Pladenj 2 je v čakalnem   
položaju.
3. Pladenj 1 je prevzet, pladenj 2 je postavljen v položaj 
za nabiranje.
4. Pladenj 1 je odpeljan in pladenj 3 je prevzet.

Oglejte si prikaz delovanja vertikalnega skladiščnega 
dvigala na welandsolutions.se
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Dvigalo Compact Double uporablja enako edinstveno tehnologijo kot Compact  
Twin, vendar razširi kapaciteto skladiščenja, tako da v vsak položaj vključi dva  
pladnja. Vertikalno skladiščno dvigalo ima po globini nameščene dvojne nakladalne 
pladnje, kar pomeni večjo skladiščno površino na kvadratni meter talne površine,  
z vzdrževanim učinkovitim ravnanjem. 

>  VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA  >  Compact Double

•  Največja nosilnost (kg):  
 100.000

•  Višina: 3000–16.000 mm

•  Širina: 2307–6929 mm

•  Globina: 4748–7286 mm

•  Širina, nakladalni pladenj  

 1835–4275 mm

•  Globina, nakladalni pladenj:  
 670–1.230 mm

•  Razdelilnik pladnja: 25/50 mm

•  Največ teža tovora na nakladalni  

 pladenj: 300/500 kg

• Višina blaga  
 (v intervalih po 25 mm) 

•  Višina tovora:    
 možnost do 1000 mm

•  Varnostna zavesa za zaščito  
 osebja

•  Optimizacija skladišča

•  Preverjanje teže

•  Zaščita z geslom

•  Skupinske pravice in pooblastila

•  Izbira jezika 

•  Temperatura okolice©/ 
 relativna vlažnost (% RH)   
 brez kondenzacije: 2–40/ 
 10–85 %

•  Napetost, 3-fazna: 400 V

•  Tok, AC 50 Hz (A): 25/32

TEHNIČNE INFORMACIJE

Navpično skladiščno dvigalo ima po globini dvojne 
nakladalne pladnje, kar pomeni globino do 7286 mm.

Petra.Hvastija
Prečrtano

Petra.Hvastija
Vstavljeno besedilo
Navpično
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1 2 3 4

Compact TWIN

Compact LIFT

Compact MULTI

Compact DOUBLE

Compact Double  <  VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA  <

Tako deluje dvigalo Compact Double
1. Pladenj 1 je prevzet. 2. Pladenj 2 je v čakalnem položaju.
3. Pladenj 1 je prevzet, pladenj 2 je postavljen v položaj za 
nabiranje.
4. Pladenj 1 je odpeljan in pladenj 3 je prevzet.

Oglejte si prikaz delovanja vertikalnega  
skladiščnega dvigala na welandsolutions.se
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Prilagodljive odprtine dvigala
Weland Solutions ponuja različne vrste odpiranja dvigala, da vam olajša ravnanje z 
zalogami in poveča učinkovitost postopka nabiranja. Naša vertikalna skladiščna dvi-
gala prikrojimo glede na edinstvene pogoje vsake stranke in tako lahko zadovoljimo 
majhne in velike skladiščne potrebe. V vsakem primeru prihranite čas, prostor in  
denar, z blagom pa je mogoče ravnati varno in racionalno.  
Naši strokovnjaki vas z veseljem vodijo do pravega načina odpiranja dvigala za vaše 
postopke!

Višina od dna pladnja (od nivoja tal): 883 mm. Višina do spodnjega dela električne 
omarice (od nivoja tal): 1890 mm. Največja višina tovora: 600 mm.

>  NAVPIČNA SKLADIŠČNA DVIGALA  >  Odprtine

Petra.Hvastija
Prečrtano

Petra.Hvastija
Vstavljeno besedilo
vertikalna
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Dvigalo Compact Lift s 100 %  
fiksnim teleskopskim izvlekom
To se uporablja, ko imate na nakladalnih pladnjih težek 
tovor in potrebujete za njegovo ravnanje dvižno opre-
mo. Prednost v primeru, če so prostori utesnjeni in fi-
ksni izvlek ni zaželen.

Višina izvleka (od nivoja tal): 923 mm. Štrlenje v mirujo-
čem položaju (od pokrova): 495 mm. Štrlenje v izvleče-
nem položaju (od pokrova): 910 mm. Širina skladišče-
nja: širina vertikalnega skladiščnega dvigala + 10 mm.

Dvigalo Compact Lift s 100% fiksnim  
izvlekom
To se uporablja, ko imate na nakladalnih pladnjih težek 
tovor in potrebujete za njegovo ravnanje dvižno opre-
mo. Pogosto se uporablja tudi za nabiranje z robotom, 
da se blago odvzame v pravilnem položaju.

Višina izvleka (od nivoja tal): 700 mm. Višina zaščite 
(od nivoja tal): 1555 mm. Štrlenje (od pokrova): 1060 
mm. Širina skladiščenja: širina vertikalnega skladišč-
nega dvigala + 10 mm.

Compact Lift
Standardna odprtina dvigala Compact Lift, kjer upra-
vitelj vsakič prejme nakladalni pladenj na isti višini. V 
delovni odprtini ni izvleka, namesto tega je nakladalni 
pladenj nameščen neposredno v pravilnem položaju.

Višina od spodnjega roba odprtine (od nivoja tal):  
845 mm. Širina skladiščenja: širina vertikalnega skla-
diščnega dvigala + 10 mm.

Compact Twin
Standardna odprtina dvigala Compact Twin, kjer upra-
vitelj vsakič prejme nakladalni pladenj na isti višini. V 
delovni odprtini je kratek izvlek, ki dvigalu Compact 
Twin omogoča, da prevzame naslednji pladenj. Poleg 
tega ima upravitelj prostor pod nakladalnim pladnjem, 
kar dodatno poenostavi nabiranje.

Višina izvleka (od nivoja tal): 833 mm. Štrlenje (od po-
krova): 350 mm. Širina skladiščenja: širina vertikalnega 
skladiščnega dvigala + 10 mm.

Kompaktno dvigalo Dvigalo Compact Lift s 100 % fiksnim teleskopskim izvlekom

Dvigalo Compact Lift s 100 % fiksnim izvlekom Compact Twin

Odprtine  <  NAVPIČNA SKLADIŠČNA DVIGALA  <

Petra.Hvastija
Prečrtano

Petra.Hvastija
Vstavljeno besedilo
vertikalna
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Preprost nadzor sistema  
z aplikacijo Compact Store
Podjetje Weland Solutions je razvilo sistem WMS (Warehouse Management System) 
imenovan Compact Store. Sistem je zasnovan za učinkovit nadzor vertikalnih skladiščnih 
dvigal podjetja Weland Solutions.

Je prilagodljiv, kar pomeni, da je po potrebi mogoče 
enostavno povezati novo funkcionalnost. Tako sis-
tem ponuja vse najpogostejše funkcije, ki jih potrebu-
jejo naše stranke, ne glede na velikost in zahtevnost 
skladišča.

Sistem vključuje podporo za vse delovne faze, ki so 
vključene v običajno upravljanje skladišča, kot so od-
laganje na ustrezno mesto, kombinacija, določanje 
prednostnih naročil nabiranja in njihova izvedba, pre-
nos in polnjenje izdelkov, pa tudi popis zaloge. Sistem 
je bil razvit v tesnem sodelovanju z logističnimi pod-
jetji in je v uporabi že od leta 1999. Sistem Compact 
Store je bil dobavljen več kot 200 podjetjem.

Povezava s poslovnim sistemom
Sistem Compact Store se lahko uporablja kot popol-
noma neodvisen sistem, vendar je običajno povezan 
s sistemom ERP (Enterprise Resource Planning). 
Poslovni sistem nadzoruje finance, sistem Compact 
Store pa lahko štejemo za skladiščni modul. Sistem 
Compact Store je dostavljen skupaj z večino komer-
cialno dostopnih poslovnih sistemov.

Sistem WMS
Sistem WMS je sistem skladišč, ki se uporablja pri 
vsakodnevnem poslovanju v skladišču. Omogoča 
centralizirano upravljanje opravil, kot sta popis zalog 

in skladiščne lokacije. Sistemi WMS so lahko neodvi-
sne aplikacije ali deli poslovnega sistema. Sistem po-
enostavi pretok v skladišču in poveča produktivnost. 
Pomembno je, da deluje integracija med sistemom 
WMS in poslovnim sistemom.

Kompaktna vertikalna skladiščna dvigala lahko nače-
loma nadzorujejo vsi razpoložljivi sistemi WMS. V ne-
katerih primerih bo morda potreben vmesni nadzorni 
sistem, kot je Compact Store.

• Automaster

• Garp

• IFS

• Kobra

• Microsoft  
 Dynamics AX

• Logtrade

• Bison

• Jeeves ERP in  
 Jeeves WMS

• Compact Store

• Logia WMS

• Astro WMS

• Visma

Izbira združljivih poslovnih  
sistemov (ERP) in sistemov  
za upravljanje skladišč (WMS)

>  COMPACT STORE
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COMPACT STORE  <

Sistem Compact Store je zasnovan za učinkovit nadzor vertikalnih skladiščnih dvigal podjetja Weland Solutions.

Konfiguracija sistema

MAPA V SKUPNI RABI
Za komunikacijo  
datotek med sistemi 
ERP in strežnikom 
Compact Store

V VAŠEM LOKALNEM OMREŽJU
Strežnik s sistemom ERP.

RAČUNALNIK V LOKALNEM 
OMREŽJU
Računalnik z uporabo pogovornih 
oken brskalnika Internet Explorer.

MOBILNE NAPRAVE
Mobilne naprave, ki uporabljajo brskalnik 
Internet Explorer preko povezave Wi-Fi.

COMPACT STORE
Strežnik SQL 2008/2012, zbirkapodatkov, ki vsebuje 
logiko aplikacije in:

• internetni informacijski strežnik, pogovorna okna.
• CommParser, uvoz datotek naročil.
• CommCreatorm, izvoz datotek naročil. KOMUNIKACIJSKI RAČUNALNIK

Komunikacija z vertikalnimi skladišč-
nimi dvigali, tiskalniki nalepk in drugo 
sorodno opremo preko dodatne kartice.

EXCOMM/COMPACT TALK
Programska logika za komunikacijo 
z vertikalnimi skladiščnimi dvigali, 
tiskalniki nalepk in drugo pripadajočo 
opremo.

VERTIKALNA SKLADIŠČNA DVIGALA
Povezava v zasebnem omežju.
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1

Zadovoljimo vaše potrebe
V naši tovarni v Gislavedu načrtujemo in izdelujemo kompaktna vertikalna skla-
diščna dvigala. To pomeni, da imamo popoln nadzor in lahko prilagodimo navpič-
no skladiščno dvigalo glede na zahteve stranke in blago, ki ga bo treba skladiščiti. 
Prizadevamo si za uporabo standardnih velikosti, vendar, če so potrebne posebne 
dimenzije, bomo z veseljem ocenili situacijo!

1. Mobilni nadzor
Zdaj je mogoče kompaktna vertikalna skladiščna dvi-
gala nadzirati preko mobilnih naprav s prilagojenim 
vmesnikom za uporabnika namesto preko računalnika. 
Oseba v skladišču začne z izvedbo naročila neposre-
dno s svojega mobilnega telefona ali tabličnega raču-
nalnika in na zaslonu vidi samo svoje naročilo.

2. Sistem za gašenje požara
V nekaterih posebej občutljivih okoljih je opremljanje 
vertikalnega skladiščnega dvigala s sistemom za ga-
šenje požara lahko upravičeno. V tem primeru je zašči-
ten glavni pogon v dvigalu.

>  PRILAGODITEV PO MERI
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5. Sistem tehtanja
Kompaktno dvigalo z nakladalnimi pladnji, primernimi 
za tovor do 1,5 tone, omogoča nadaljnjo povečanje 
učinkovitosti in prihranek dragocene talne površine 
med upravljanjem zalog.

Vertikalna skladiščna dvigala družbe Weland Solutions 
lahko dopolnite s tehtnico. Sistem tehtanja pomeni, 
da nakladalni pladnji niso preobremenjeni, in označuje 
pladnje, na katere je mogoče še naložiti več blaga. 

6. Varna prijava
Prijava je enostavna, hitra in varna z magnetno kartico, 
RFID ali prstnim odtisom.

3. Dodatne servisne odprtine
Dodatna servisna odprtina lahko omogoča nabiranje v 
več nadstropjih. Druga uporaba je, kadar je potreben 
dostop do enega vertikalnega skladiščnega dvigala iz 
dveh smeri, in sicer z nakladanjem na eni strani in po-
biranjem na drugi.

4. Varno ravnanje s paletami
Kompaktna vertikalna skladiščna dvigala z ravna-
njem s paletami zagotavljajo varno in delo. Oprema 
olajša nakladanje in razkladanje palet z vertikalnim 
skladiščnim dvigalom in preprečuje nevarnost škode 
med delom.

PRILAGODITEV PO MERI  <
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PRIPOMOČKI ZA NABIRANJE, 
DODATKI IN OPREMA
Weland Solutions ponuja široko paleto pripomočkov za nabiranje, do-
datkov in opreme za naša vertikalna skladiščna dvigala, vsa zasnovana 
za čim bolj učinkovito ravnanje z zalogami. Z Weland Solutions dobite 
dostop do posebne ekipe logističnih strokovnjakov, ki vam pomagajo 
videti priložnosti – in z izkušnjami od namestitev tisočih skladiščnih 
dvigal vemo, kaj je potrebno za optimalno rešitev za skladiščenje.  
Niste prepričani, kateri izdelki bi vam najbolj ustrezali? Obrnite se na 
nas in pomagali vam bomo! 
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Svetlobni kazalnikLED-letvica

Zaslon za nabiranje

>  PRIPOMOČKI ZA NABIRANJE
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Zaslon za nabiranje
Uporabniku prijazen zaslon upravitelju prikazuje infor-
macije o naročilu in lahko razumljivo sliko nakladalne-
ga pladnja. Barvna oznaka označuje položaj v trenu-
tnem predalu, od koder bo material nabran. Puščica 
na zaslonu označuje dohodne ali odhodne pošiljke, kar 
zmanjšuje tveganje za napačno nabiranje. Programsko 
opremo nadzira Compact Talk z informacijami iz siste-
ma WMS ali ERP.

Poimenovanje Št. dela

Zaslon za nabiranje, celoten, G2-3 FDP-G2-3

LED-letvica
LED-letvica je učinkovit pripomoček za nabiranje brez 
gibljivih delov, primeren za nakladalne pladnje s predali. 
Svetleče diode kažejo, od kod na nakladalnem pladnju 
mora upravitelj nabrati blago. Kazalnik globine na digi-
talnem zaslonu prikazuje globino v predalu, iz katerega 
je treba nabrati blago. Vertikalno skladiščno dvigalo 
mora biti preko naprave Compact Talk povezano s sis-
temom WMS ali ERP. 

Poimenovanje Št. dela

LED-letvica 1220 – Compact Lift FLED-1220

LED-letvica 1830 – Compact Lift FLED-1830

LED-letvica 2440 – Compact Lift FLED-2440

LED-letvica 3050 – Compact Lift FLED-3050

LED-letvica 3660 – Compact Lift FLED-3660

LED-letvica 1220 za 100 % teleskop-
ski izvlek

FLEDHU-1220

LED-letvica 1830 za 100 % teleskop-
ski izvlek

FLEDHU-1830

LED-letvica 2440 za 100 % teleskop-
ski izvlek

FLEDHU-2440

LED-letvica 3050 za 100 % teleskop-
ski izvlek

FLEDHU-3050

LED-letvica 3660 za 100 % teleskop-
ski izvlek

FLEDHU-3660

LED-letvica 1220 – Compact Twin FLEDKU-1220G23

LED-letvica 1830 – Compact Twin FLEDKU-1830G23

LED-letvica 2440 – Compact Twin FLEDKU-2440G23

LED-letvica 3050 – Compact Twin FLEDKU-3050G23

LED-letvica 3660 – Compact Twin FLEDKU-3660G23

Hitrejše in lažje nabiranje
Odkrijte hitrejše in enostavnejše nabiranje z učinkovitimi pripomočki, ki omogočajo 
bolj učinkovito delo. Izdelke lahko kombinirate, da ustvarite optimalno skladiščno 
rešitev, ki ustreza vašim specifičnim potrebam. 

Svetlobni kazalnik
Svetlobni kazalnik je učinkovit pripomoček za nabira-
nje, kadar imajo nakladalni pladnji veliko majhnih pre-
dalov. Svetlobni kazalnik osvetli pravilno mesto nabira-
nja s stalno zeleno lučko. Svetlobni žarek pribl. 50 mm.

Poimenovanje Št. dela

Svetlobni kazalnik 1220 FLP-1220G22

Svetlobni kazalnik 1830 FLP-1830G22

Svetlobni kazalnik 2440 FLP-2440G22

Svetlobni kazalnik 3050 FLP-3050G22

Svetlobni kazalnik 3660 FLP-3660G22

PRIPOMOČKI ZA NABIRANJE  <
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Prikaz na zaslonu
Prikaz na zaslonu je popolnoma dinamičen sistem, ki 
prispeva k hitrejšemu in bolj prilagodljivem nabiranju 
in je odlična rešitev za večkratno nabiranje. Upravitelj 
sam izbere, ali bo opravil eno ali več naročil, pa tudi 
velikost škatle, v katero se nabira naročeno blago. Na 
zaslonu za škatlami upravitelja je prikazano, v katero 
škatlo je treba odložiti blago, naročilo, kateremu pripa-
da ter količina. 

Osvetlitev
Učinkovita in hitra rešitev za večkratno nabiranje, ko 
mora upravitelj nabrati izdelek, ki je prisoten na več na-
ročilih strank. Osvetlitev je pripomoček za upravitelja, ki 
označi tisto naročilo kupca, kateremu mora biti dodan 
izdelek, potem ko je bil nabran iz vertikalnega skladišč-
nega dvigala. S pomočjo LED-zaslonov dobi upravitelj 
informacije o tem, kako nabrane izdelke razporediti 
med različna naročila strank. Zaslon običajno prikazuje 
tri znake (do 999). Če potrebujete dodatne znake, se za 
več informacij obrnite na prodajalca.

>  PRIPOMOČKI ZA NABIRANJE

Osvetlitev – polica

Prikaz na zaslonuOsvetlitev – miza na kolesih
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Tiskalnik nalepk
Tiskalnik nalepk se uporablja za tiskanje nalepk z na-
ročili, predmete in oznak skladiščnega mesta. Tiskanje 
nalepk zahteva nadzor s strani sistema WMS ali ERP.

Poimenovanje Št. dela

Tiskalnik nalepk Datamax MP celoten FEP01

Tiskalnik nalepk Zebra celoten FEP02

Nalepke 90 x 40 mm 1360000013

Komplet za osebni računalnik
Praktična podpora za obešanje tiskalnika, zaslona in 
tipkovnice, ki olajša postopek nabiranja in prispeva k 
bolj ergonomski delovni drži. Komplet je mogoče eno-
stavno namestiti na obstoječo cev na strani zaslona, 
če pa je ne želite na strani zaslona, je za nakup na voljo 
cev za obešanje. Naprodaj kot celoten komplet (cev in 
trije deli) ali kot ločeni izdelki. 

Poimenovanje Št. dela

Držalo za zaslon 1370140108

Držalo za tiskalnik FPCG2PR

Držalo za tipkovnico FPCG2KE

Celotni komplet za računalnik, 
na strani zaslona

FPCG2D

Celotni komplet za računalnik,  
ne na strani zaslona 

FPCG2NS

Obsežna  
ponudba  
dodatkov
Weland Solutions ponuja široko paleto  
dodatkov za naša vertikalna skladiščna 
dvigala, da bo vaše ravnanje z zalogami 
čim bolj prilagodljivo in učinkovito.  
Ponujamo vam vse, od optičnih bralnikov 
in vozičkov do kartonskih škatel in zaščite 
pred trki.

Tiskalnik nalepk Zebra

Tiskalnik nalepk Datamax

Celotni komplet za osebni računalnik 
(podpora za viseči tiskalnik, zaslon in 
tipkovnico).

DODATKI  <
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Optični bralnik
Optični bralnik poveča zanesljivost nabiranja in se upo-
rablja za prepoznavanje predmetov, mest skladiščenja 
in naročil. Na voljo kot ročni optični bralnik in prstni op-
tični bralnik. Model za vnos podatkov se uporablja za 
optično branje v računalniškem dialogu in nadomešča 
tipkovnico, model za potrditev pa za skeniranje v pro-
dajalni, z vertikalnim skladiščnim dvigalom ali pakirno 
mizo. To lahko storite tako med odlaganjem, kot tudi 
ob odnašanju iz trgovine in nadomesti potrditev na de-
janskem skladiščnem dvigalu. Optični bralnik zahteva 
nadzor s strani sistema WMS ali ERP. 

Poimenovanje Št. dela

Optični bralnik Proglove Mark 2 Std 

celoten

FSCAN-PRO

Prstni optični bralnik LXE8670 celo-
ten odlaganje

FSCAN-LX86701

Prstni optični bralnik LXE8670 celo-
ten potrjevanje FSCAN-LX86702

Optični bralnik Gryphon GM4130 
celoten odlaganje.ko

FSCAN-GRYPHON1

Optični bralnik Gryphon GM4130 
celoten potrjevanje.ko

FSCAN-GRYPHON2

Optični bralnik Proglove

Optični bralnik Gryphon

Prstni optični bralnik

>  DODATKI
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Senzor za potrditevGumb za brezžično potrditev

Zaščitna roletaPotrditev s stopalko

Potrditev
Naj bo delovno mesto učinkovitejše s pametnimi re-
šitvami za potrditev. Prihranite čas in trud z uporabo 
samodejnega, brezžičnega ali prostoročnega potrditve 
nabranega blaga. Senzor za potrditev je nameščen pod 
delovno odprtino in omogoča potrditev nabranega bla-
ga na kateri koli točki vzdolž celotne širine vertikalnega 
skladiščnega dvigala.

Poimenovanje Št. dela

Senzor za potrditev 1220 celotni FKG-1220

Senzor za potrditev 1830 celotni FKG-1830

Senzor za potrditev 2440 celotni FKG-2440

Senzor za potrditev 3050 celotni FKG-3050

Senzor za potrditev 3660 celotni FKG-3660

Gumb za brezžično potrditev FTK01

Potrditev s stopalko, 10 m kabel FFP-10M

Zaščitna roleta G2-2
Zaščitna roleta zapre delovno odprtino in varuje verti-
kalno skladiščno dvigalo pred prahom, zmanjšuje ra-
ven hrupa in deluje tudi kot zaščita pred krajo.

Širina Št. dela

1220 mm FCJG22-1220

1830 mm FCJG22-1830

2440 mm FCJG22-2440

3050 mm FCJG22-3050

3660 mm FCJG22-3660

DODATKI  <
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Velikost D x V Št. dela

100 x 100 mm FAV0100100

200 x 100 mm FAV0200100

300 x 100 mm FAV0300100

400 x 100 mm FAV0400100

800 x 100 mm FAV0800100

200 x 150 mm FAV0200150

300 x 150 mm FAV0300150

400 x 150 mm FAV0400150

800 x 150 mm FAV0800150

200 x 200 mm FAV0200200

Velikost D x V Št. dela

1220 x 100 mm FRA12200820100

1830 x 100 mm FRA18300820100

2440 x 100 mm FRA24400820100

3050 x 100 mm FRA30500820100

3660 x 100 mm FRA36600820100

1220 x 150 mm FRA12200820150

1830 x 150 mm FRA18300820150

2440 x 150 mm FRA24400820150

3050 x 150 mm FRA30500820150

3660 x 150 mm FRA36600820150

Oprema iz pločevine
Vzdržljiva oprema iz pocinkane pločevine, ki je kot na-
lašč narejena za industrijska okolja, ker olja ne vplivajo 
na material. S kovinsko opremo vertikalno skladiščno 
dvigalo zagotavlja izjemno ognjevarno skladiščenje. 

Izdelujemo v višinah od 50 do 250 mm v korakih po 25 
mm in dolžinah od 100 mm do 3600 mm v korakih po 
100 mm, izbrani deli so deli na zalogi, druge velikosti 
pa so na voljo po naročilu. Za več informacij nas kon-
taktirajte. 

Okvir Pregrada

Maksimalno izkoristite  
skladiščni prostor
Poenostavite ravnanje z zalogo in kar najbolje izkoristite prostor z  
našo ponudbo opreme. Weland Solutions ponuja pametne rešitve,  
ki vam pomagajo racionalizirati in strukturirati vaše procese ter  
poenostaviti iskanje. 

OPREMA  <

Naša oprema iz pločevine je na voljo v številnih standardnih izvedbah. Za druge velikosti nas kontaktirajte.
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Kartonaste škatle
Lahke in vsestranske kartonske škatle s 4 predali iz 
valovitega kartona, ki so zelo primerne za nabiranje 
drobnih predmetov. Kartonaste škatle so na voljo v 
različnih velikostih in primerne za večino potreb skla-
diščenja. Kartonaste škatle so dobavljene skupaj z pre-
gradami za razdelitev škatle na manjše predale (razen 
FKA800400200, kjer so pregrade naprodaj posebej).

Poimenovanje Št. dela

D 400 x Š 200 x V 50 mm FKA400200050

D 400 x Š 200 x V 75 mm FKA400200075

D 400 x Š 200 x V 100 mm FKA400200100

D 800 x Š 200 x V 150 mm FKA800200150

D 800 x Š 400 x V 200 mm FKA800400200

Kartonasta pregrada 400 x 200 mm FKAA400*200

Euro zabojnik
Zasnova zabojnika zagotavlja stabilnost med prevo-
zom. Ravne stranice in modularne velikosti poenosta-
vljajo zlaganje in skladiščenje. Trdni zabojniki imajo 
standardno trdno, gladko podlago. Odporen na tempe-
rature med –30 in +70 ºC. D 600 x 400 mm.

Višina Št. dela

120 mm 7061017

180 mm 7061019

220 mm 7061021

Škatla Weland
Prilagodljiva plastična škatla, posebej zasnovana za 
vertikalna skladiščna dvigala podjetja Weland Soluti-
ons. Škatla je zasnovana za najvišje možno razmerje 
polnjenja nakladalnega pladnja, kar optimizira razmerje 
polnjenja vašega skladiščnega prostora. Širino in dolži-
no škatle Weland lahko prilagodite s pregradami in pre-
gradnimi stenami, da ustvarite med 1 in 16 predalov za 
skladiščenje na škatlo. D 810 x Š 200 x V 70 mm.

Poimenovanje Št. dela

Škatla Weland 7061199

Pregradna stena 200 x 70 mm 7061201

Pregradna stena 800 x 70 mm 7061199 Škatla za skladiščenje
Zasnovana za različne skladiščne sisteme in sisteme 
paternoster, kjer se od škatle z veliko notranjo prostor-
nino velike zahteva. Na škatli je prostor za nalepke na 
sprednjih in zadnjih robovih. Višina: 100 mm. Barva: 
modra Kot dodatna oprema so na voljo prozorne pre-
gradne stene z držalom za nalepke. 

Poimenovanje Št. dela

Škatla za skladiščenje D 300 x Š 115 mm 7061203

Škatla za skladiščenje D 300 x Š 230 mm 7061204

Škatla za skladiščenje D 400 x Š 115 mm 7061116

Škatla za skladiščenje D 400 x Š 230 mm 7061117

Škatla za skladiščenje D 500 x Š 115 mm 7061205

Škatla za skladiščenje D 500 x Š 230 mm 7061206

Pregradna stena Š 115 x V 100 mm 7061140

Pregradna stena Š 230 x V 100 mm 7061141

Oznaka B 115 mm, vklj. s plastičnim 
pokrovov

7061207

Oznaka B 230 mm, vklj. s plastičnim 
pokrovov

7061208

>  OPREMA

Škatla Weland Kartonaste škatle
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Euro zabojnik Škatla za skladiščenje
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Delovna podloga

Podloga za nakladalni pladenj

>  OPREMA
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Tlačno lita oprema
Vakuumsko oblikovana plastika je primerna za majh-
ne izdelke (vijaki, matice, vzmeti itd.) in je ergonomska 
(mehki vogali, enostavno pobiranje iz nje). Izdelana je 
iz trpežne plastike, in sicer v standardnih različicah ali 
po meri.

Poimenovanje Št. dela

4 predali, 600 x 800 x 200 mm 1301404007

6 predalov, 600 x 800 x 150 mm 1301404006

12 predalov, 600 x 800 x 150 mm 1301404005

16 predalov, 600 x 800 x 100 mm 1301404004

24 predalov, 600 x 400 x 50 mm 1301404001

28 predalov, 800 x 1200 x 100 mm 1301401510

Delovna podloga
Plastična podloga za delovno mesto z vzmetnim dis-
tančnikom, ki izboljša delovno okolje za zaposlene, ki 
veliko časa preživijo na nogah. Podloga ima obrabno 
površino in zaprte celice, ki zmanjšujejo obremenitev 
hrbtnih in nožnih mišic. Podloga je odporna proti zdr-
su ter enostavna za čiščenje in premikanje. Izolira pred 
toploto in mrazom in duši hrup. Odporna je na olja in 
kemikalije. Lahko jo kupite odrezano ali celoten zvitek. 

Poimenovanje Št. dela

910 x 18300 mm, zvitek 1310200120

1220 x 18300 mm, zvitek 1310200121

910 mm x izbirna dolžina 1310200122

1220 mm x izbirna dolžina 1310200123

Podloga za nakladalni pladenj
Tanka gumijasta podloga, ki jo je mogoče namestiti 
na nakladalni pladenj, da se predmeti ne premikajo po 
njem. Prodaja se samo v zvitkih. D 25000 x Š 818 x G 
0,75 mm.

Poimenovanje Št. dela

Podloga za nakladalni pladenj, 25 m 1301404002

Tlačno lita oprema

OPREMA  <
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Poimenovanje Št. dela

Zaščita pred trkom t3 P400 L1000 110330401000

Zaščita pred trkom t3 P400 L1100 110330401100

Zaščita pred trkom t3 P400 L1200 110330401200

Zaščita pred trkom t3 P400 L1300 110330401300

Zaščita pred trkom t3 P400 L1400 110330401400

Zaščita pred trkom t3 P400 L1500 110330401500

Zaščita pred trkom t3 P400 L1600 110330401600

Zaščita pred trkom t3 P400 L1700 110330401700

Poimenovanje Št. dela

Zaščita pred trkom t3 P400 L1800 110330401800

Zaščita pred trkom t3 P400 L1900 110330401900

Zaščita pred trkom t3 P400 L2000 110330402000

Zaščita pred trkom t3 P400 L3000 110330403000

Zaščita pred trkom t3 P400 L4000 110330404000

Podporna noga 121900156

Kotnik 121900186

Zaključni kos 121900226

Zaščita pred trkom
Robustna zaščita pred trki, ki ščiti vertikalna skladišč-
na dvigala, stene in delovne prostore pred trki. Zaščita 
pred trkom je izdelana s temeljem iz sigma prečnika 
– podporni prečnik z nizko težo in visoko trdnostjo. Za-
ščita je pritrjena v podlago ali tla in je zgrajena s podpo-

Kotnik 90 stopinj

Zaščita pred trkom

Zaključni kos Podporna noga

ro, koncem in vogalom komponent. Priporočamo eno 
podporno nogo na zglob in na meter dolžine. Dimenzije 
olajšajo modularno izdelavo zaščite pred trkom. Ograje 
so na voljo kot dodatna oprema.

DRUGE LINIJE IZDELKOV
Vemo, da imajo različna podjetja različne potrebe. Zato ponujamo široko paleto  
visokokakovostnih izdelkov, namenjenih ravnanju z zalogami in logistiki za olajšanje 
vaših procesov ter zagotavljanju fleksibilnosti in izboljšane ergonomije na delovnem 
mestu. Vse, kar je potrebno, da bo vaš delovni dan bolj učinkovit. 

>  DRUGE LINIJE IZDELKOV
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Voziček s policami M1
Elektrogalvaniziran voziček s prilagodljivo, popolnoma 
nastavljivo polico in nastavljivim ročajem. Voziček s 
policami ima štiri kolesa (premer 125 mm) za enostav-
no manevriranje in največjo nosilnost 250 kg. Na voljo 
je v različnih velikostih z 2, 3 ali 4 laminiranimi policami.

Poimenovanje Št. dela

2 polici, 815 x 470 x 1120 mm FHM1477269

2 polici, 945 x 470 x 1120 mm FHM1477270

2 polici, 1195 x 470 x 1120 mm FHM1477271

2 polici, 1395 x 470 x 1120 mm FHM1477272

3 police, 815 x 470 x 1120 mm FHM1477273

3 police, 945 x 470 x 1120 mm FHM1477274

3 police, 1195 x 470 x 1120 mm FHM1477275

3 police, 1395 x 470 x 1120 mm FHM1477276

4 police, 815 x 470 x 1590 mm FHM1477277

4 police, 945 x 470 x 1590 mm FHM1477278

4 police, 1195 x 470 x 1590 mm FHM1477279

4 police, 1395 x 470 x 1590 mm FHM1477290

Voziček s policami M2
Robusten, elektrogalvaniziran voziček s policami za 
zahtevna opravila, ki so popolnoma prilagodljive in 
tako nudijo veliko fleksibilnosti. Močna zasnova pome-
ni, da ima voziček s policami nosilnost 300 kg. Voziček 
s policami je na voljo z 2 ali 4 laminiranimi policami in 
je opremljen z 2 fiksnima in 2 premičnima kolescema 
(premer 160 mm).

Poimenovanje Št. dela

2 polici, 1190 x 650 x 1025 mm FHM3477293

2 polici, 1390 x 650 x 1025 mm FHM3477294

2 polici, 1590 x 650 x 1025 mm FHM3477295

2 polici, 1790 x 650 x 1025 mm FHM3477296

4 polici, 1190 x 650 x 1695 mm FHM3477297

4 polici, 1390 x 650 x 1695 mm FHM3477298

4 polici, 1590 x 650 x 1695 mm FHM3477299

4 polici, 1790 x 650 x 1695 mm FHM3477300

Voziček s policami M1 z 2 policama Voziček s policami M1 z 3 policami Voziček s policami M1 z 4 policami

>  DRUGE LINIJE IZDELKOV
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Mizni voziček M1
Preprosto vozen voziček z dvema policama, ki sta po-
polnoma prilagodljivi za veliko fleksibilnost. Mizni vozi-
ček je opremljen s štirimi kolesci (premer 125 mm) in 
je na voljo v dveh velikostih. Največja nosilnost: 250 kg. 
Višina: 1120 mm. 

Poimenovanje Št. dela

2 polici, 945 x 470 x 1120 mm FBM2477267

2 polici, 1195 x 470 x 1120 mm FBM2477268

Dodatki za voziček s policami
Dopolnite svoj voziček s pregradami za police ali ele-
ktrogalvanizirano kovinsko pisalno podlogo. Lahko se 
namesti na večino vrst vozičkov, če cev ne presega ve-
likosti nosilca. Višina: 330 mm. Širina: 245 mm. 25 mm 
globok zaščitni rob pred padcem. Pisalna podloga je 
primerna za cevi premera 22–30 mm. 

Poimenovanje Št. dela

Pregrada za polico M1 FTH486196

Pregrada za polico M2 FTS38349

Pisalna podloga za M1 in M2 FTS38349

Mizni voziček M1

Pisalna podloga

Pregrada za polico

Voziček s policami M2 z 2 policami Voziček s policami M2 z 4 policami

DRUGE LINIJE IZDELKOV  <
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Električno nastavljiva miza za  
pakiranje M200
Stabilna miza za pakiranje v sivi barvi (RAL 7037), ki 
prenese razpršeno obremenitev 200 kg. Miza za pa-
kiranje je električno vodena od 640 do 1125 mm brez 
zgornjega dela in ima dva gumba za preprosto dviganje 
in spuščanje mize za pakiranje. 

Velikost Št. dela

1600 x 600 mm FWB200494096

2000 x 600 mm FWB200494098

1600 x 800 mm FWB200494100

2000 x 800 mm FWB200494101

Električno nastavljiva miza za  
pakiranje M350/M351
Stabilna in elegantna miza za pakiranje v sivi barvi (RAL 
7037), ki prenese razpršeno obremenitev 350 kg. Miza 
za pakiranje je električno vodena od 640 do 1125 mm, 
brez zgornjega dela. Zasnova s funkcijo na dva gumba 
za dviganje in spuščanje mize za pakiranje, da se pre-
preči nevarnost zmečkanin. Miza je primerna za 40 mm 
debel zgornji del. Š x G: 1600 x 800 mm.

Poimenovanje Velikost Št. dela

M350 1600 x 800 mm FWB350494111

M351 2000 x 800 mm FWB350494112

Predalna enota za skladiščenje za 
M200/M350/M351
Predalna enota za skladiščenje iz sivo lakiranega jekla, 
ki je primerna za našo mizo za pakiranje. Predali ima-
jo valjčno ležajne podaljške s 100-odstotnim izvlekom 
in vgrajenim ročajem iz pločevine za visoke obreme-
nitve. Centralno zaklepanje v okvirju zaklene vse pre-
dale. Maks. obremenitev: 25 kg/predal. Odpri zgornji 
del. Pritrditev neposredno na mizo. Zunanje mere:  
Š 385 x G 500 mm. 

Poimenovanje Št. dela

Predalna enota za skladiščenje FWD965865

Predalna enota za 
skladiščenje

Miza za pakiranje M200 Miza za pakiranje M350 s celotno delovno 
postajo za pakiranje kot dodatno opremo.

Celotna postaja za pakiranje za 
M200/M350/M351
Z našimi pametnimi dodatki spremenite svojo mizo za 
pakiranje v popolnoma opremljeno delovno postajo za 
pakiranje. Opremite mizo s policami, pregradami za po-
lice, držali za zvitke in rezalno enoto, odvisno od vaših 
posebnih potreb. 

Poimenovanje Št. dela

Celotna delovna postaja za pakiranje FWS200494996

>  DRUGE LINIJE IZDELKOV



45

DRUGE LINIJE IZDELKOV  <
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Miza za pakiranje 300 s 
celotno delovno postajo 
za pakiranje 300.

Predalna enota za skladiščenje 300

>  DRUGE LINIJE IZDELKOV
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Miza za pakiranje M300
Prilagodljiva miza za pakiranje z laminiranim zgor-
njim delom z ročno nastavitvijo višine od 700 do 
950 mm, brez zgornjega dela. Miza za pakiranje je 
primerna za lažje sestavljanje in delovne postaje za 
pakiranje. Dobavljena je s celotnim stojalom na noge 
in je standardno opremljena s 24-mm visokotlačno 
laminiranim zgornjim delom. Miza prenese razprše-
no obremenitev 300 kg in jo lahko dopolnite s spo-
dnjo polico za dodaten prostor za shranjevanje.  

Poimenovanje Št. dela

1600 x 600 mm FWB300982983

2000 x 600 mm FWB300982984

1600 x 800 mm FWB300513878

2000 x 800 mm FWB300513879

Spodnja polica 1600 x 800 mm, s 
sredinskim nosilcem

FWB200498898

Spodnja polica 2000 x 800 mm, s 
sredinskim nosilcem

FWB200498899

Predalna enota za skladiščenje za 
mizo za pakiranje M300
Jeklena predalna enota, lakirana v sivi barvi (RAL 
7037), z enim predalom s 100-odstotnim izvlekom, 
ki se lahko zaklene. Višina predala: 100 mm. Širina: 
385 mm. Globina: 500 mm. Višina: 218 mm.

Poimenovanje Št. dela

1 predal za 600 mm zgoraj FWD965712

1 predal za 800 mm zgoraj FWD965716

Delovna postaja za pakiranje M300
Z našimi pametnimi dodatki spremenite svojo mizo 
za pakiranje v popolnoma opremljeno delovno po-
stajo za pakiranje. Opremite mizo s policami, pre-
gradami za police, držali za zvitke in rezalno enoto, 
odvisno od vaših posebnih potreb. 

Poimenovanje Št. dela

Perforiran steber vklj. z nosilcem 1450 
mm

815013

Polica c/c 1400 x 360 mm 492077

Pregrada za polico 400 x 360 mm 492043

Držalo za zvitek 1350 mm (c/c 1400 mm) 492073

Rezalna enota, širina rezanja 1350 mm 492071

Računska tehtnica, maks. 15 kg
Prilagodljiva namizna tehtnica s funkcijo izraču-
na, funkcijo samodejne natančne optimizacije in 
300.000 delitev interno. Tehtnica ima površino iz 
nerjavečega jekla, napajajo pa jo polnilne baterije. 
Maks.: 15 kg. Širina: 255 mm. Globina: 195 mm. 

Poimenovanje Št. dela

Računska tehtnica FCS476920

Namizna tehtnica in tehtnica za 
pakete
Namizna tehtnica in tehtnica za pakete z ločeno 
ploščadjo in zaslonom. Trpežna površina plošča-
di je izdelana iz nerjavečega jekla in je enostavna 
za čiščenje. Tehtnica je opremljena z LCD-zaslo-
nom z osvetlitvijo ozadja. RS-232 serijsko. Polnilna 
baterija in adapter sta priložena. Širina: 325 mm. 
Globina: 320 mm.

Poimenovanje Št. dela

Namizna tehtnica in tehtnica za pakete FPS476929

DRUGE LINIJE IZDELKOV  <
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»Hitrost nabiranja  
smo povišali za  
polnih 380 %«

Podjetje Modern Elteknik v Göteborgu je eden vodilnih švedskih 
prodajalcev na debelo, ki ponuja komponente za elektroniko in 
avtomatizacijo. Družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 
1969 in ima prodajo na Švedskem ter v tujini, je vstopilo v  
vznemirljivo in širitveno fazo. 

"

Jan Johannesson, izvršni direktor podjetja Modern Elteknik

>  ŠTUDIJA PRIMERA STRANKE
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Podjetje Modern Elteknik v Göteborgu je eden vodilnih švedskih 
prodajalcev na debelo, ki ponuja komponente za elektroniko in 
avtomatizacijo. Družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 
1969 in ima prodajo na Švedskem ter v tujini, je vstopilo v  
vznemirljivo in širitveno fazo. 

"
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Podjetje Modern Elteknik je investiralo v dve vertikalni skladiščni 
dvigali Compact Twin z dodatno opremo.

Ker dvigalo Compact Twin v istem zaporedju upravlja z dvema nakladalnima pladnjema, se lahko hitrost nabiranja poveča za 50–75 %.

Programska oprema za prikaz na zaslonu prispeva k hitrejšemu in 
brezhibnemu nabiranju.

>  ŠTUDIJA PRIMERA STRANKE
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Ko je imelo podjetje Modern Elteknik težave z in-
tegracijo svojega sistema Vimsa ERP z ročni-
mi napravami, so začeli iskati druge rešitve za 

skladiščenje in se že zgodaj odločili za naložbo v ver-
tikalna dvigala. Izbira dobavitelja je padla na strokov-
njaka za skladiščenje in logistiko Weland Solutions 
ter njihovo inovativno vertikalno skladiščno dvigalo 
Compact Twin.

»Iskali smo švedsko rešitev in za vloženi denar smo 
želeli dobiti dovolj prostora, ker sami nimamo veliko 
prostora za delo. Ker lahko dvigalo Compact Twin 
hkrati upravlja z dvema pladnjema za skladiščenje in 
se dimenzije ujemajo z našimi trenutnimi prostori, smo 
menili, da je dvigalo Compact Twin podjetja Weland 
Solutions učinkovit izdelek, ki prihrani čas in ustreza 
našim potrebam,« pojasnjuje Jan Johannesson, izvr-
šni direktor podjetja Modern Elteknik. 

Dve dvigali Compact Twin 
Podjetje Weland Solutions je namestilo dve navpični 
skladiščni dvigali Compact Twin 3600 z dodatki, ki 
povečujejo produktivnost trgovine. Vsak stroj upra-
vlja 57 nakladalnih pladnjev. Dvigali sta prilagojeni  
ESD in opremljeni s svetlobnim kazalnikom, roletami 
za zaščito pred hrupom in prahom ter programsko 
opremo za prikaz na zaslonu podjetja Weland Soluti-
ons. Poleg vertikalnih skladiščnih dvigal Weland So-
lutions dobavlja tudi plastične zbiralnike in mize za 
pakiranje na kolesih, ki se uporabljajo za razvrščanje 
blaga.  

»Vertikalna skladiščna dvigala podjetja Weland Solu-
tions so popolnoma spremenila način dela v podjetju 
Modern Elteknik. Dobili smo poenostavljen potek na-
biranja, bolj ergonomski način dela, dušen nivo hrupa, 
manj nepravilnih nabiranj in hitrejše dohodne dostave 
do skladišča. »Za tiste, ki delamo tukaj, se je življenje 
resnično izboljšalo,« pravi Jan Johannesson. 

Hitrejše nabiranje
Ker dvigalo Compact Twin upravlja z dvema nakla-
dalnima pladnjema v enakem zaporedju – z enim 
pladnjem v čakalnem položaju in enim v položaju na-
biranja – se lahko hitrost nabiranja poviša za 50 do 75 
%. Med nabiranjem s prvega pladnja dvigalo Compact 
Twin pobere naslednji pladenj na seznamu za nabira-
nje in ga premakne v čakalni položaj v prostem prosto-
ru dvigala. Ko je potrjen prvi izbor na seznamu nabira-
nja, se pladenj premakne nazaj, naslednji pladenj pa se 
premakne neposredno iz čakalnega položaja in začne 
z naslednjim nabiranjem na seznamu. 

»Zahvaljujoč našim vertikalnim skladiščnim dvigalom 
smo hitrost nabiranja povečali za polnih 380  %. Kar 
nam je prej vzelo 8 ur, lahko danes opravimo v približno 
2 urah. Vertikalna skladiščna dvigala podjetja Weland 
Solutions niso samo razširila našega skladiščnega 
prostora in odpravila pomanjkanja prostora za priho-
dnje podvige, temveč tudi zagotavljajo, da lahko našim 
strankam ponudimo hitro dostavo,« dodaja Jan Johan-
nesson. 

Od začetka do konca
V prihodnosti želi Modern Elteknik še dodatno optimi-
zirati svoje skladišče z namestitvijo tretjega vertikalne-
ga skladiščnega dvigala podjetja Weland Solutions in 
splošnim pregledom poteka dela za izboljšanje celotne 
verige. V pomoč jim je strokovna prodajna skupina 
družbe Weland Solutions. 

»Weland Solutions toplo priporočam zaradi njihovih 
osebnih storitev, in sicer od prvega stika do končnega 
projekta. S prodajno ekipo se že pogovarjamo o našem 
naslednjem koraku in o tem, kako lahko še naprej op-
timiziramo in racionaliziramo potek v podjetju Modern  
Elteknik,« zaključi Jan Johannesson.

»Za tiste, ki delamo tukaj, 
se je življenje resnično 
izboljšalo.«
Jan Johannesson

ŠTUDIJA PRIMERA STRANKE  <
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Pomagamo vam na celotni poti
Pri podjetju Weland Solutions se lahko zanesete na odlične storitve in osebni stik, 
vse od prvega pogovora do končnega pregleda in vzdrževanja. Smo zanesljiv 
partner v celotnem življenjskem ciklu, od namestitve, usposabljanja in  
servisiranja do vzdrževanja, veliko pozornosti pa namenjamo tesnemu  
delu z našimi strankami. Boljša logistika in dobičkonosnost sta le klic stran! 

Začetek
Na našem prvem sestanku skupaj pregledamo vaše 
postopke dela in ugotovimo, katere izboljšave lahko 
predlagamo na podlagi naših izkušenj, strokovnega 
znanja in predanosti.

Odlaganje
Z našo storitvijo odlaganja vam pomagamo postaviti 
pravo blago na pravo mesto in začeti s postopkom na-
biranja.
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Zasnova pladnja
Kako nakladalni pladenj opremite na najboljši način?  
Zanesite se na naše strokovnjake! Weland Solutions 
ima dolgoletne izkušnje pri oblikovanju pladnjev in ve, 
kaj deluje za različne vrste blaga in potrebe po skladi-
ščenju. Vse, kar je potrebno za prihranek prostora, časa 
in denarja.

Namestitev in oprema
Z veseljem vam bomo pomagali namestiti vaše verti-
kalno skladiščno dvigalo ter vam pomagali tudi z opre-
mo oz. z vsem potrebnim za ustvarjanje optimalne re-
šitve za skladiščenje. Naši monterji so ob vas vse do 
zagona in predaje. 

Tečaji za usposabljanje
Da bi dosegli racionalno ravnanje z zalogami, Weland 
Solutions ponuja redne tečaje za stranke, ki so pose-
bej prilagojeni postopkom in uporabljenim sistemom 
skladiščenja. Izbirajte med tremi različnimi specia-
lizacijam: usposabljanje za upravitelje, usposablja-
nje za super uporabnike in usposabljanje o kritičnih 
nadomestnih delih. Preberite več o naših tečajih na  
welandsolutions.se.
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>  WELAND PO SVETU

Weland Solutions je globalno podjetje, ki je zastopano v osmih državah, naši izdelki 
pa so na voljo v približno dvajsetih državah. Ves naš razvoj, oblikovanje in izdelava 
potekajo v Gislavedu na Švedskem.

Globalno podjetje 

ITALIJA
Logistech srl 
Via Galasso Alghisi , 1
41012 Carpi (MO)
+39 0 598 635 366
info@logistechsrl.com
www.logistechsrl.com

NORVEŠKA
Nordverk Norge AS
Lilleakerveien 31 – Oppgang B 
(6. etasje)
0283 Oslo
+47 22 22 00 90
post@nordverk.no
www.nordverk.no

POLJSKA
NordLogSyS Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82/550
00-844, Varšava
+48 22 487 88 66
biuro@nordlogsys.com
www.nordlogsys.com

ŠPANIJA
ET Systems Global Storage 
Solutions, S.L
Sant Marti de l’Erm 1
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
+34 93 470 09 49
info@etsystems.com
etsystems.com

ZDRUŽENO KRALJESTVO
Randex Ltd
London
Rowlandson House
289-293 Ballards Lane
Finchley, London
N12 8NP
+44 (0)20 8492 7717
sales@randex.com
www.randex.com

Glasgow
26 Netherhall Road, Netherton 
Industrial Estate
Wishaw, ML2 0GJ
+44 (0)1698 532 000
info@randex.com
www.randex.com

BELGIJA/NIZOZEMSKA 
/LUKSEMBURG
Paternosterkast B.V.
’s-Gravenweg 332 b
2911BK Nieuwerkerk aan den 
IJssel
+31(0)647938939 
info@paternosterkast.com
www. paternosterkast.com

DANSKA
Reoler A/S
Bakkegårdsvej 501
DK-3050 Humlebæk
+45 49 19 21 22
info@reoler-as.dk
www.reoler-as.dk

ESTONIJA, LATVIJA,  
LITVA
Progressive Business Solutions 
(PBS)
Molėtų rd. 71
LT-08409 Vilnius
+370 655 08374
giedrius.valuckas@pbs.lt
www.pbs.lt

FINSKA
Fimatic Oy
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
+358 (0)9 5864460
juha.sarela@fimatic.fi
www.fimatic.fi

ZDRUŽENI ARABSKI 
EMIRATI
Al Shirawi Enterprises LLC
P.O. Box 7427
Dubaj
+971-56 3698 645
Faks: +971-4-3389559
bassem.albermawy@ase.ae
www.alshirawienterprises.com

ISLANDIJA
Penninn Eymundsson
Skeifan 10
108 Reykjavik
+354 540 2000
Mobilni telefon +354 665 2965
gudbjartur@penninn.is
www.penninn.is

ČEŠKA REPUBLIKA 
/SLOVAŠKA/MADŽARSKA 
/ROMUNIJA
VertiFlex s.r.o.
Gen. Sochora 6176/6A
CZ – 708 00 Ostrava 
Telefon/faks: +420-554-818-510
info@vertiflex.eu
www.vertiflex.eu

TAJSKA
Tellus Systems Limited
51/1 Panich Plaza 3/F
Rama 9 Road, Huaykwang
Bangkok 10310
+66-2-643-8044
Faks: +66-2-643-1122
info@www.tellus.co.th
www.tellus.co.th

NEMČIJA/AVSTRIJA 
/ŠVICA
Lagersystem Service Weiss
Bruchstrasse 25
D- 67098 Bad Duerkheim
+49 632 294 80890
E-pošta:  
info@lsw-lagertechnik.de
www.lsw-lagertechnik.de

IZRAEL
 QC-Tech Ltd
POB 2746, Kfar Yona, Izrael 
4034246
+972-9-8944787
info@qctech.biz
www.qctech.biz

KITAJSKA
Wei Lan De (Suzhou) Logistic 
Equipment Co.,Ltd
No 1258 Jin Feng South Road
Wuzhong District
Suzhou city, Jiangsu province
+86 4008358995
sales@weilande.net
www.weilande.net

INDIJA
A M Ecosystem Technologies 
Pvt Ltd 
S No 77/6, Dangat Industrial 
Estate, 
Shivane, Pune, Indija
+91 9881304650 
info@ecosystemsind.com
www.ecosystemsind.com

SAVDSKA ARABIJA
Tamam Machinery & Equipment 
Co. 
Building 3500, Al Akrabia 6303, 
Custodian of Two Holy Mosque 
St, 3rd Floor Al Hindi Tower, 
Office 303, 304, Al Khobar 
34446, KSA.  
+966 13 881 0440
zulfiqar.ali@tamamtmec.com
www. tamamtmec.com

SLOVENIJA/HRVAŠKA 
/BOSNA IN HERCEGOVINA
KMS, d.o.o.
Poslovna cona A 34
4208 Šenčur
Slovenija
00386 (0)4 2516 150
info@kms.si
www.kms.si
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