
Mobilní paletové regály Movirack
Vysokokapacitní skladování na mobilních regálech
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Obecné rysy 
systému Movirack

Díky Moviracku je možné zmenšit plochu zabíranou regály 
a významně zvýšit skladovací kapacitu, hlavně paletového 
skladu, bez ztráty přímého přístupu ke každému zboží. 

Regály jsou umístěny na pohyblivých základnách, které se 
pohybují do stran po vodících kolejnicích; tímto se odstraňují 
uličky, a ve vhodném okamžiku se otevírá potřebná pracovní 
ulička.

Operátor samostatně dá pokyn automatického otevření 
pomocí dálkového ovladače anebo ručně stisknutím 
vypínače.

Pohyblivé základny jsou vybaveny motorem, převodovým 
mechanismem, elektronickým zařízením a různými 
bezpečnostními systémy, které zaručují jejich bezpečný 
a účinný provoz.
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Výhody
Přímý přístup ke každé paletě  
ve skladu
Regály jsou připevněné do základen, 
díky čemuž stačí otevřít vhodnou 
uličku pro získání přímého přístupu  
k příslušné paletě.

Využití prostoru 
Využití prostoru je možné po splnění 
dvou podmínek: zvýšení skladovací 
kapacity a zmenšení zastavěné 
plochy.

Příklad tradičních paletových regálů

Příklad regálů na mobilních základnách.
Výše uvedená ilustrace zobrazuje významné zvýšení skladovací kapacity díky systému na 
pohyblivých základnách (od 80 do 120% více ve srovnání s tradičními paletovými regály). Toto 
zvýšení záleží na druhu vozíku, rozměrech systému regálů a počtu požadovaných otevřených 
uliček.

Tradiční 
paletové regály

Regály na mobilních základnách. 
Při stejné kapacitě a s pouze jednou 
uličkou je plocha skladu menší.

Regály na mobilních základnách.  
Využitím celého prostoru se výrazně zvyšuje 
skladovací kapacita.
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Použití
Podívejme se na některé příklady 
četných použití.

Paletové regály
- Všeobecné použití,
- na výrobky s průměrnou anebo 

malou rotací,
- chladící komora,
- mezisklad anebo spediční sklad.

Obecné rysy
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Konzolové regály
- Na profily, role a dlouhé 

nerovnoměrné výrobky.

V tomto případě platí
stejná kritéria použití jako pro 
výrobky uložené v paletách.

Je možné použít tradiční vozík 
(s protiváhou anebo výsuvný) 
anebo speciální vozíky na dlouhé 
výrobky (vozíky čtyřcestné anebo 
boční).
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Chladicí komory
Systém Movirack je vhodný do 
chladících anebo mrazících komor  
s průměrnou nebo malou výškou.

- Je to vjezdový systém regálu 
umožňující velkou rentabilitu 
investicí.

- Z důvodu přímého přístupu ke 
každé paletě, je obzvláště vhodný, 
když na druh zboží připadá málo 
palet.

- Šetří se energie potřebná na 
chlazení, protože regály jsou 
rozmístěny mezi větším počtem 
uskladněných palet. Tímto 
způsobem se zmenšují náklady  
na paletu.

- V okamžicích prostoje se díky 
možnosti parkování zvětšuje  
cirkulace vzduchu. Parkování 
umožňuje zvětšit odstup mezi 
regály rovnoměrným rozdělením 
velikosti uliček.

- Pokud je dostatek místa pro 
parkování, uličky mohou být 
využity k vyzvednutí jednotlivých 
palet z nižních regálů. 

- Použití tradičních vozíků umožňuje 
přímý přístup z rampy do všech míst 
na regále.

Varianta s jednou otevřenou uličkou

Možnost parkování

Obecné rysy
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Ovládací a zajišťovací 
prvky
16. Hlavní vnější skříň
17. Dálkové ovládání
18. Skříň parkování
19. Kabely napájecí a signálové
20. Rádiová anténa
21. Rádiový ovladač
22. Ovládací panel
23. Vnější bezpečnostní  fotozávora
24. Vnitřní bezpečnostní fotozávora 

a bezpečnostní fotobuňka
25. Panel nastavení stavu 

připravenosti  systému pro 
zapnutí

26. Nouzové vypínače

Zabudované kolejnice
27. Pojízdná kolejnice
28. Vodící kolejnice

Regály
1. Rám
2. Nosník a bezpečnostní 

pojistka
3. Kotvení a připevnění
4. Vertikální výztuha
5. Horizontální výztuha
6. Připevnění do základen
7. Odkladní místo (opce)

Mobilní základna 
8. Podvozek / hnací kolový 

vozík
9. Vodící kolový vozík
10. Vnější kolový vozík
11. Základní nosník
12. Systém výztuh
13. Motor
14. Kabelový kanál
15. Hnací hřídel
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Konstrukční systém
Zabudované kolejnice
Mobilní regály se pohybují 
na kolejnicích zabudovaných 
v podlaze, vyrovnaných 
horizontálně  
a připevněných k ní kotvami.

Kolejnice se dělí na kolejnice 
pojízdné a kolejnice vodící, po 
kterých jezdí kolečka vozíků. Počet 
kolejnic každého druhu je závislý 
na vlastnostech systému.

Je možné je montovat různým 
způsobem.

Na vstupně připraveném 
betonovém podkladu. Je to 
nejčastěji používaný systém, kdy 
byl podklad právě vykonán.

Vodící kolejnice

Pojízdná kolejnice

Základní prvky



11

Na stávajícím podkladu, který 
byl následně vyplněný.  Vhodné, 
jestliže pevnost podkladu 
postačuje, ale plánuje se 
provedení nového podkladu.

Na stávajícím podkladu  
s drážkami a oddělujícími 
nosníky. Vhodné, když pevnost 
podkladu není postačující nebo 
je neznámá.

Na stávajícím podkladu  
s drážkami. Vhodné, jestliže 
podklad umožňuje provedení 
brázd bez zmenšení pevnosti.
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Regály
Systém regálů je složen  
z pevných regálových jednotek 
dostupných z jedné anebo 
ze dvou stran a z mobilních 
regálových jednotek, které jsou 
vždy zdvojené.

Konstrukční systém používaný  
pro pevné regály je tentýž, jako 
systém používaný pro tradiční 
paletové regály.

V mobilních regálech je ovšem 
nutno montovat výztuhy, které 
zajišťují stabilitu a odolnost proti 
dynamickým silám.

Úrovně lze upravit na dvě, tři  
nebo čtyři palety podle velikosti  
a zatížení. Ilustrace vedle 
zobrazuje rozměry a tolerance  
ve směru posunu.

Vzdáleností v mm

Základní prvky

1 100 2 400150

1 200 2 600 2 600V závislosti na typu vozíku
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Jedna přístupová ulička
Nejčastěji se v regálových 
systémech vyskytuje jedna hlavní 
přístupová ulička pro manévrování 
VZV. Regály jsou k ní umístěny 
kolmo s minimální mezerou mezi 
bočními stěnami 200mm.

Přístupová ulička a ulička  
pro pěší
V případě potřeby nebo  
z bezpečnostních důvodů je 
možné sloupec v nejbližší stěně 
zkonstruovat jako převis se 
zachováním prázdného prostoru ve 
spodní části jako průchod  
pro zaměstnance nebo jako 
únikovou cestu.
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Základní prvky  
konzolových regálů
Konstrukční systém, kolejnice, 
vestavěný systém i tolerance a 
provozní kritéria jsou srovnatelné 
se systémem paletových regálů.
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Regály
1. Sloupec s jednou hloubkou
2. Základna konzolového regálu
3. Sloupec se zdvojenou 

hloubkou
4. Konzola regálu
5. Vertikální výztuhy
6. Kotvení a připevnění

Mobilní základny
7. Podvozek/Hnací kolový vozík/

Vodící kolový vozík
8. Základní nosník
9. Systém výztuhy
10. Motor
11. Kabelový kanál
12. Základna odkladního 

místa

Ovládací a bezpečnostní
prvky
13. Vnější hlavní skříň
14. Palubní skříň
15. Napájecí a signálové kabely
16. Rádiová anténa
17. Rádiový ovládač
18. Ovládací panel
19. Vnější bezpečnostní fotozávora
20. Vnitřní bezpečnostní fotozávora 

a bezpečnostní fotobuňky
21. Panel nastavení stavu 

připravenosti systému pro 
zapnutí

22. Nouzové vypínače

Zabudované kolejnice
23. Pojízdné kolejnice
24. Vodící kolejnice

14

15

16

19

21

13

18

16

14

22



mecalux.cz16 Paletové regály montované na mobilních podvozcích - Movirack 

Vnitřní bezpečnostní fotozávora

Ovládání systému regálů
Základní prvky systému ovládání se 
nachází v hlavních skříních  
a v palubních skříních. Díky nim se 
regály pohybují automaticky  
a bezpečně.

Hlavní ovládací prvky, které tvoří 
skříňky:

- PLC ovládání, mozek systému, ve 
kterém je naprogramovaná logika 
operací,

- měniče výkonu (synchronizují 
fungování různých motorů stejné 
základny, vybavené rampou 
zrychlení a měkkého stopu). Navíc 
prodlužují životnost jednotlivých 
prvků (motory, kola, kolejnice, atd.),

- ovládací obrazovka poruchy,

- ovládání osvětlení uličky (opce).

Rádiové ovládání
Ovládá otevírání a nastavuje 
stav připravenosti bez nutností 
sestupování z vysokozdvižného 
vozíku. 

Bezpečnostní zařízení
Různá zabudovaná bezpečnostní 
zařízení jsou v souladu s platnými 
předpisy a zajišťují bezpečné 
fungování mobilních zařízení. 
Patří k nim:

Vnější bezpečnostní fotozávora
Když je pracovní ulička otevřená a 
nachází se v ní osoba, automaticky 
se vypne napájení, které umožňuje 
pohyb regálů.

Nastavit jí do stavu připravenosti 
systému je možné výlučně po 
stisknutí nouzového tlačítka na 
začátku uličky anebo ručně pomocí 
rádiového ovládání  po splnění 
bezpečnostních procedur. Tím se 
zajistí, že žádní zaměstnanci nejsou 
uvnitř.

Základní prvky
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Vnitřní bezpečnostní fotozávora
Na každé straně základen se nachází 
podélná optická bezpečnostní 
fotozávora, která pokrývá celou 
přední část mobilního regálu.  
V případě nepředvídaného nastavení 
stavu připravenosti systému pro 
zapnutí, zastaví základnu svazkem 
světelných paprsků pomocí 
podpěrky. Kromě toho závora 
detekuje v uličce přítomnost objektů, 
které brání bezpečnému provozu.

Bezpečnostní fotobuňka
Zajišťuje bezpečné a plynulé 
zastavení v předem programovaném 
časovém intervale.

Panel nastavení stavu připravenosti 
systému pro zapnutí
Je umístěn při vstupu do uličky.

Nouzové vypínače
Jsou umístěny v palubních skříních, 
zastaví regály v pohybu v případě 
jakéhokoliv incidentu.
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Platforma Easy WMS optimalizuje fyzické i dokumentové řízení 
toku výrobků. To zaručuje sledování a násobí výkon ve všech 
oblastech skladu: příjem na sklad, skladování, vychystání zakázky 
a expedice. Různé funkční úrovně jsou pak vhodné pro jakýkoliv 
sektor podnikatelské činnosti.

Platforma zahrnuje rozsáhlý soubor možností, pokrývá veškeré  
potřeby řízení vašeho skladu a logistického řetězce.

Softwar správy skladů Easy WMS
Mozek instalace

Mecalux spolupracuje s předními dodavateli, kteří potvrzují kvalitu, spolehlivost a technickou úroveň platformy Easy WMS:

Přednosti
> Získáte kontrolu zásob v reálném čase.
> Nižší náklady na logistiku.
> Zvýšení skladovací kapacity.
> Omezení manipulačních úkolů.
> Eliminace chyb.
> Získáte přesné, vysokorychlostní vychystávání.
> Přizpůsobení se novým potřebám elektronického obchodování.
> Správa všekanálových operací.
> Dosažení rychlé návratnosti investic.
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Propojená řešení Pro váš dodavatelský řetězec

Softwarová aplikace pro expedici  
více přepravci doplňuje vyspělé funkce 
pro řízení provozů balení a značení zboží. 
Aplikaci lze navíc využít i pro automatickou 
komunikaci s hlavními přepravci zboží.

Systém pro řízení pracovní  
síly (LMS) aznamenává v reálném čase 
výkon pracovních úkolů a porovnává je  
s odhadovanými časovými normami pro  
každý z nich.

Naplnění skladu 
Bylo navrženo pro firmy, které vyžadují 
kontrolu v reálném čase nad zásobami 
jejich skladu a fyzickými obchody. Navíc 
to synchronizuje zajišťování operací 
v distribuční síti, jako je vychystávání, 
doplňování, převody mezi obchody  
nebo vratky.

WMS & integrace Pallet Shuttle 
Zahrnuje jediné uživatelské rozhraní pro 
spuštění WMS a systému Pallet Shuttle  
s vysokou hustotou skladování, což 
znamená, že uživatelé mohou Pallet Shuttle 
snadno ovládat. Tato operace je integrována 
s ostatními operacemi plnění skladu.

Služby s přidanou hodnotou (VAS)
integruje úkoly s přidanou hodnotou 
prováděné ve Vaší instalaci s Easy WMS. 
Tento modul zjednodušuje práci operátorů, 
neboť dostávají podrobné pokyny na 
jejich pracovních stanicích. Zvyšuje se 
tedy produktivita a zejména chyby během 
operací se sníží. Tento modul zajišťuje 
maximální hbitost a eliminaci dodatečných 
nákladů souvisejících s personalizací 
produktu ve skladu.

Tržiště a platformy elektronického 
obchodu Integrace synchronizuje akce 
ve vašem fyzickém skladu s online prodejem. 
Tento modul automatizuje komunikaci 
mezi logistickými aktivitami a virtuálními 
obchody. Koordinace online prodeje s WMS 
vám umožní kombinovat správu různých 
digitálních prodejních kanálů a zaměřit 
se na poskytování agilních a efektivních 
logistických služeb.

Analytický software pro dodava-
telský řetězec poskytuje rychlý  
a jednoduchý přehled o různých ukazatelích 
dodavatelského řetězce, čímž vám poskytuje 
informace z první ruky o prováděných 
operacích. Zajistěte si lepší kontrolu nad vaším 
podnikáním a rozhodováním tím, že budete 
držet krok s informacemi z provozu.

WMS pro výrobní procesy 
Efektivita zásob v reálném čase a jejich 
sledování přidávají výrobním procesům 
na hodnotě. Integrují procesy dodávek na 
výrobní linky s produkcí, která je odložena 
pro pozdější expedici.

WMS pro elektronický obchod 
Představuje nástavbu k aplikaci Easy WMS 
pro řízení různých situací ve skladu, kde se 
požaduje vychystávání objednávek pro 
váš elektronický obchod. Naše řešení zvýší 
konkurenceschopnost vašeho skladu  
a jeho schopnost vypořádat se  se situacemi 
v distribuci výrobků prodávaných on-line 
způsobem.



M
K

-0
89

43
6-

11
/2

0 
- ©

M
EC

A
LU

X
,S

A

Zastoupení: Argentina - Belgie - Brazílie - Česko - Chile - Francie - Itálie - Kanada - Kolumbie - Mexiko - Německo
Nizozemí - Peru - Polsko - Portugalsko - Slovensko - Španělsko - Spojené Království - Turecko - Uruguay - USA

Mecalux má zastoupení ve více než 70 zemích celého světa

MECALUX  ČESKÁ  REPUBLIKA, S.R.O.

PRAHA
tel.: (+420) 222 524 240 

Jankovcova 1595/14 - 170 00  Praha 7

e-mail: praha@mecalux.com - mecalux.cz




