
Systemy Magazynowe
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SKŁADOWANIE PALET
06 Regały paletowe 
 Uniwersalny system zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.
08 Regały przesuwne Movirack
 Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni dzięki wyeliminowaniu korytarzy dostępu.
10 Regały wjezdne
 Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki składowaniu akumulacyjnemu.
12 Półautomatyczny system składowania z Pallet Shuttle
 Zoptymalizowany system magazynowania akumulacyjnego.
14 Regały przepływowe 
 Gwarancja optymalnej rotacji towarów.
16 Regały Push-back
 Efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
18 Magazyny samonośne
 Możliwość budowy magazynu opierającego się na strukturze regałów.
20 Automatyczne magazyny paletowe
 Najwyższa wydajność dzięki automatyzacji.
22 Układnice paletowe
 Urządzenia stworzone do automatycznego składowania ładunków.
24 Automatyczny system składowania z Pallet Shuttle
 Idealny system do składowania produktów szybkorotujących.
26 Układnice paletowe trójstronne 
 Idealne rozwiązanie do automatyzacji regałów paletowych.
28 Przenośniki paletowe
 Kombinacja wydajności układnic z procesami wejścia i wyjścia palet.

REGAŁY PÓŁKOWE
30 Regały półkowe do ciężkich ładunków M7
 System manualnego składowania ładunków średnio- i wielkogabarytowych.
32 Regały półkowe z pomostami 
 Maksymalne wykorzystanie wysokości magazynu.
34 Regały półkowe do lekkich ładunków M3 
 Składowanie ręczne oraz archiwizowanie ładunków lekkich.
36 Regały półkowe przepływowe
 Idealna rotacja towarów.
38 Regały do archiwum Movibloc
 Optymalne wykorzystanie powierzchni dostępnej w archiwum.
40 Regały metalowe Metal Point
 Łatwość adaptacji do wszelkiego rodzaju zastosowań.
42 Regały Simplos
 Duża wytrzymałość, wszechstronność oraz łatwość montażu.
44 Automatyczne magazyny pojemnikowe Miniload
 Składowanie i manipulacja ładunkami według zasady: „produkt do operatora”.
46 Układnice pojemnikowe
 Wysoka produktywność i precyzyjne zarządzanie ładunkami.
48 Przenośniki pojemnikowe
 Integracja transportu układnicowego z ręczną manipulacją ładunkami.

INNE SYSTEMY MAGAZYNOWE
50 Regały wspornikowe
 Najlepszy system przeznaczony do składowania elementów długich.
52 Podesty magazynowe
 Możliwość pomnożenia dostępnej pierwotnie powierzchni magazynowej.
54 Modułowe ogrodzenia bezpieczeństwa
 Idealne do ogrodzenia różnych stref pracy.
56 Niestandardowe projekty magazynowe
 Systemy magazynowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE
58 Oprogramowanie magazynowe Easy WMS  
 System integrujący magazynowanie oraz dystrybucję.

USŁUGI
60 Kontrola stanu technicznego regałów 
 Użytkowanie, kontrola oraz konserwacja regałów. 

Spis treści
Systemy Magazynowe
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ISO 14001

Mecalux jest firmą 
zwracającą uwagę na 
ekologię oraz na wpływ 
pracy linii produkcyjnych na 
środowisko. Wprowadzając 
System Zarządzania 
Środowiskowego 
(Environmental Management 
System – EMS), firma Mecalux 
gwarantuje, że wszystkie 
działania organizacyjne, 
produkcyjne oraz techniczne, 
mogące mieć wpływ na 
środowisko, spełniają 
wymagania certyfikatu  
ISO 14001.

ISO 9001

Firma Mecalux posiada 
certyfikat jakości  
ISO 9001, poświadczający 
wysoki poziom jakości 
produkowanych przez nią 
systemów magazynowych na 
poziomie projektu, produkcji, 
montażu oraz serwisu. 
Certyfikat jakości ISO 9001 
został przyznany wszystkim 
zakładom produkcyjnym 
grupy Mecalux, wszystkim 
produkowanym regałom 
metalowym stałym, 
ruchomym i przepływowym, 
a także regałom o małej 
nośności, podestom, szafom 
oraz ściankom działowym 
dla biur.

ISO 45001

Zapobieganie ryzyku 
zawodowemu jest obecnie 
kluczowym czynnikiem  
w codziennym zarządzaniu 
firmą. Mecalux również 
podejmuje szereg 
działań mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka 
wypadków. Firma jest  
w posiadaniu 
międzynarodowego certyfikatu 
ISO 45001, potwierdzającego 
prowadzenie działalności 
w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo w miejscu 
pracy. 

Standardy jakości
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TÜV-GS

W październiku 2000r. 
niemiecka firma TÜV Product 
Service GmbH, po dokonaniu 
przeglądu kontrolnego  
i przetestowaniu metod 
transportu bliskiego, 
projektów, produkcji  
i montażu produktów,  
nadała spółce Mecalux  
swój certyfikat jakości. 

NORMA EN 15512

W celu spełniania najbardziej 
rygorystycznych norm 
bezpieczeństwa Mecalux od 1995 
roku stosuje zalecenia Europejskiej 
Federacji Transportu Bliskiego 
(FEM) w systemach obliczeń, 
projektowania oraz testowania 
swoich produktów.

Wspomniane zalecenia są obecnie 
częścią europejskiej normy  
EN 15512, która przystosowuje 
standardy obliczeń regałów 
metalowych do istniejącej 
europejskiej dyrektywy ogólnej 
dotyczącej obliczeń konstrukcji 

metalowych, a także normalizuje 
proces montażu, tolerancje 
montażowe i kontrolę jakości 
materiałów. Norma ta jest 
stosowana we wszechstronnej 
analizie stabilności i wytrzymałości 
regałów metalowych  
z zastosowaniem równań drugiego 
rzędu oraz modeli elementów 
skończonych.
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Regały paletowe to najlepsze 
rozwiązanie w przypadku magazynów, 
w których różnorodne produkty 
składowane są na paletach.

Szerokie spektrum profi li i dodatków 
pozwala na optymalną lokację każdego 
towaru na różnych wysokościach.

Rozmieszczenie i wysokość regałów 
jest uzależnione od typu stosowanych 
wózków widłowych, rodzaju 
składowanego towaru i wielkości 
magazynu.

✓ Uniwersalny system zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.
✓ Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
✓ Możliwość dostosowania do każdego rodzaju składowanego ładunku zarówno pod względem 

ciężaru, jak i objętości.

Regały Paletowe
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Łączenie z poziomami 
do ręcznej kompletacji zamówień

Regały paletowe mogą zawierać 
poziomy do ręcznego składowania 
i kompletowania ładunków 
w przypadku, gdy zamówienia 
przygotowywane są już w korytarzu 
roboczym. 

1. Ramy
2. Belki nośne
3. Zabezpieczenie blokujące 
4. Łącze ram
5. Stopa 
6. Podkładki poziomujące
7. Ochrona słupa
8. Ochrona ramy
9. Usztywnienia 
10. Łącze portykowe
11. Podpora palety
12. Podpora kontenera 
 z centrownikiem
13. Trawers pod płytę wiórową
14. Półka z płyty wiórowej lub melaminy 

15. Półka metalowa ocynkowana
16. Półka z siatki
17. Podpora beczki
18. Odbojnik palety
19. Siatka zabezpieczająca
20. Trawers podwyższający
21. Tabliczka identyfikująca korytarza
22. Tabliczka identyfikująca

3

1

19

21

9

18

7

5

16
22

4

8

10

12

17

11

2

20

14

13

15

6
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Regały Przesuwne 
Movirack

✓ Efektywne wykorzystanie powierzchni oraz możliwość zwiększenia pojemności magazynów. 
✓ Bezpośredni dostęp do każdej palety.
✓ Optymalny system składowania w chłodniach i mroźniach.

Regały przesuwne Movirack umożliwiają 
wyeliminowanie  zbędnych korytarzy 
roboczych, ponieważ umieszczone są na 
ruchomych podstawach poruszających 
się po szynach, co pozwala zwiększyć 
pojemność magazynową.

Zastosowanie regałów przesuwnych 
pozwala na maksymalne wykorzystanie 
dostępnej przestrzeni magazynowej 
z zachowaniem bezpośredniego 
dostępu do każdej z palet. 

Podstawy regałów są wyposażone 
w silniki, elementy napędowe, 
urządzenia elektroniczne oraz 
systemy zabezpieczające, co gwarantuje 
ich bezpieczne i skuteczne działanie.
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Szyna prowadzącaSzyna toczna

Regały
1. Podstawa 
2. Rama z przyciskiem 

zabezpieczającym 
3. Kotwy i mocowania 
4. Usztywnienie pionowe
5. Usztywnienie poziome
6. Mocowanie podstawy
7. Miejsca odkładcze 

(opcjonalne)

Podstawy ruchome
8. Wózek toczny/ Wózek napędowy
9. Wózek prowadzący
10. Wózek końcowy
11. Belka podstawy
12. Zestaw usztywniający
13. Silnik
14. Korytko kablowe
15. Wał transmisyjny

Elementy systemu 
bezpieczeństwa i sterowania
16. Główna szafa zewnętrzna
17. Szafa regałowa
18. Szafa ustawienia nocnego
19. Kable sygnałowe i zasilające
20. Antena radiowa
21. Pilot radiowy
22. Pulpit sterowniczy
23. Zewnętrzna bariera
24. Wewnętrzna bariera 

bezpieczeństwa
i fotokomórka zbliżeniowa

25. Przycisk uzbrajania
26. Przycisk awaryjny

Szyny wbudowane
27. Szyna toczna
28. Szyna prowadząca

Łączenie z regałami 
wspornikowymi
Na podstawach ruchomych mogą 
być zamontowane także regały 
wspornikowe, w sytuacji gdy zachodzi 
konieczność składowania elementów 
długich oraz zwiększenia dostępnej 
pojemności magazynu.

2827
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Regały Wjezdne
✓ Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni (do 85%).
✓ Idealny dla produktów jednorodnych i niskorotujących, przy dużej ilości palet na 

jednostkę magazynową. 
✓ Wymaga minimalnej ilości korytarzy.

Ten system magazynowania składa się 
z zespołu regałów tworzących 
wewnętrzne korytarze towarowe 
oraz poziomów wyposażonych 
w szyny podtrzymujące palety. Wózki 
widłowe poruszają się w korytarzach 
wewnętrznych z towarem podniesionym 
powyżej poziomu, na którym ma być 
składowany.

W celu usprawnienia manewrowania 
wózkiem istnieje możliwość 
wykorzystania prowadnic, które ułatwiają 
przemieszczenie towaru i minimalizują 
niebezpieczeństwo uszkodzenia regału 
lub ładunku. 
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1. Ramy
2. Belka regału wjezdnego 
3. Blacha węzłowa
4. Szyna GP-7
5. Szyna C
6. Centrownik szyny
7. Stopa słupa
8. Podkładki poziomujące
9. Kotwy
10. Usztywnienia
11. Belka górna 
12. Szyny prowadzące 

(opcjonalnie)

Szyna GP-7 Szyna C Szyny prowadzące i ochronaCentrownik szyny

4 5

12

66

2

5

12

11

10

7

1

3

4

9

8

6
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Pallet Shuttle to akumulacyjny system 
magazynowania umożliwiający maksymalne 
zagęszczenie składowanych ładunków. Do 
przemieszczania palet w obrębie regałów 
stosowane są poruszające się niezależnie 
wózki, co eliminuje potrzebę używania wózków 
widłowych wewnątrz korytarzy składowania.

Wózek widłowy umieszcza ładunek na wejściu 
do kanału, a Pallet Shuttle odbiera go 
i transportuje wzdłuż szyn do jego miejsca 
docelowego. 

Operator steruje wszystkimi manewrami 
Pallet Shuttle za pomocą tabletu (poprzez 
Wi-Fi). Technologia ta umożliwia sterowanie 
maksymalnie 18 wózkami w tym samym 
czasie.

Półautomatyczny 
system składowania 

z Pallet Shuttle

✓ System wjezdny optymalizujący wykorzystanie miejsca w magazynie.
✓ Skrócenie czasu załadunku i rozładunku palet.
✓ Więcej rodzajów składowanych towarów (na jeden kanał przypada jeden rodzaj produktu). 
✓ Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń ładunku.
✓ Idealny system składowania w chłodniach i mroźniach.
✓ Możliwość sterowania za pomocą tabletu poprzez Wi-Fi.
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Krok 1
Za pomocą wózka widłowego 
wprowadza się wózek 
Pallet Shuttle na poziom, 
na którym towar będzie 
magazynowany.

Krok 2
Za pomocą wózka widłowego 
umieszcza się kolejno palety 
w wejściu na poziom i opiera na 
profi lach nośnych.

Krok 3
Wózek Pallet Shuttle podnosi 
delikatnie paletę i transportuje ją
do pierwszego wolnego miejsca, 
w którym ją umieszcza.

Krok 4
Wózek Pallet Shuttle powraca na 
początek korytarza i powtarza 
operacje z kolejnymi paletami, aż 
do jego zapełnienia. Przed zajęciem 
ostatniego miejsca odkładczego 
wózek jest wycofywany do pracy na 
innym poziomie.

 Przy rozładunku palet powyższe czynności są wykonywane w kolejności odwrotnej.

Elementy wózka
8. Koła
9. Koło prowadzące 
10. Odbojnik
11. Antena
12. Zderzak bezpieczeństwa 

zapobiegający wciągnięciu
13. Skaner bezpieczeństwa 

(opcjonalnie)

14. Platforma podnosząca
15. Komora akumulatora
16. Kontrolka awarii 
17. Kontrolka stanu akumulatora 
18. Włącznik główny
19. Wyłącznik bezpieczeństwa
20. Czujnik końca poziomu
21. Kamera pozycjonowania

(opcjonalnie)

5

37

6

4

1

2

10

8 11

15 14

16

17

20

9
13

12

18

19

21

Elementy konstrukcji
1. Słup
2. Belka nośna
3. Szyna
4. Wspornik szyny zewnętrzny
5. Wspornik szyny wewnętrzny
6. Odbojnik szyny
7. Centrownik 
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✓ Idealna rotacja towarów (system FIFO)– pierwsza paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.
✓ Optymalna kontrola stanu magazynowego - tylko jeden rodzaj produktu jest składowany 

w każdym kanale. 
✓ Oszczędność czasu przy manipulacji paletą.
✓ Eliminacja utrudnień – załadunek palet może być realizowany bezpośrednio z korytarza 

roboczego.

Regały 
Przepływowe

Regały przepływowe (grawitacyjne) 
wyposażone są w kanały rolkowe 
o minimalnym spadku, które umożliwiają 
przesuwanie się palet.

Palety, które umieszcza się od strony 
wejściowej regału, pod wpływem 
grawitacji przemieszczają się 
z kontrolowaną prędkością po rolkach 
do przeciwległego końca, gdzie są 
gotowe do wyładunku. 
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Centrownik palety

1. Ramy
2. Belka nośna 
3. Profil 
4. Podkładki poziomujące
5. Kotwy
6. Rolki
7. Rolki hamujące
8. Centrownik palety
9. Zatrzymywacz palet 

(opcjonalnie)
10. Belka nośna wyjścia
11. Odbojnik 

Rolki Rolki hamujące

Zatrzymywacz palety Belka nośna wyjścia Odbojnik 

8

4

5

8
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Regały push-back to akumulacyjny 
system magazynowania, umożliwiający 
składowanie do czterech palet na 
głębokość. Wszystkie palety w każdym 
kanale, oprócz ostatniej, umieszczane 
są na zestawie wózków popychanych 
wzdłuż szyn jezdnych. Szyny te 
zamontowane są pod minimalnym 
kątem, co umożliwia przesuwanie się 
palet po wyjęciu palety składowanej 
najbliżej korytarza roboczego. Wszystkie 
palety składowane w jednym kanale 
muszą zawierać produkty tej samej 
jednostki magazynowej. Manipulacja 
paletami odbywa się w systemie LIFO, 
czyli ostatnia paleta na wejściu staje się 
pierwszą na wyjściu. 

Regały Push-Back
✓ System idealny do składowania produktów średniej rotacji, przy dwóch lub większej liczbie 

palet na jednostkę magazynową.
✓ Specjalnie zaprojektowany system, gwarantujący optymalne wykorzystanie przestrzeni 

magazynowej.
✓ W każdym kanale można składować inny rodzaj produktu.
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Blokada

8. Zabezpieczenie blokujące
9. Blokada
10. Sygnalizator obecności

wózka
11. Centrownik palety
12. Podkładki poziomujące
13. Kotwy

1. Rama
2. Belka nośna przednia
3. Środkowa belka
4. Belka nośna końcowa
5. Szyna
6. Wózek 
7. Wspornik szyny

Wózki i Wspornik szyny

Sygnalizator obecności wózka

Centrowniki palet

9
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Magazyny 
Samonośne

✓ Zaawansowane osiągnięcia inżynierii umożliwiające wsparcie konstrukcji magazynu, okładziny 
ścian i dachu na strukturze regałów.

✓ Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni bez strat przestrzeni magazynowej. 
✓ Możliwość magazynowania szerokiego wachlarza towarów: palet, kontenerów, ładunków 

o dużej masie i gabarytach. 

ciężar zalegającego na dachu śniegu 
itp. Ponadto wysokość magazynów 
samonośnych ograniczona jest 
jedynie maksymalną wysokością 
dozwoloną przez miejscowe 
przepisy lub też maksymalnym 
zasięgiem stosowanych urządzeń 
transportowych.

Optymalną wydajność magazynów 
samonośnych może zagwarantować 
zastosowanie do ich obsługi urządzeń 
automatycznych, takich jak: układnice 
regałowe, przenośniki rolkowe, 
łańcuchowe, windy, transportery itp. 

Magazyny samonośne są najlepszym 
rozwiązaniem w przypadku konieczności 
uzyskania dużej pojemności 
magazynowej na ograniczonej 
powierzchni. Głównym założeniem ich 
budowy jest takie zestawienie grup 
regałów, aby tworzyły one spójną całość 
z dachem i ścianami. 

W konstrukcjach tego typu regały 
utrzymują ciężar własny, ciężar 
składowanych ładunków oraz 
elementów konstrukcyjnych. Są one 
odporne na działanie czynników 
zewnętrznych, takich jak parcie wiatru, 
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1. Ramy
2. Belki nośne
3. Kotwy i stopy
4. Wiązary dachowe
5. Prowadnica układnicy
6. Konstrukcja mocowania 
 paneli dachowych
7. Konstrukcja mocowania 

paneli ściennych
8. Panele dachowe
9. Panele ścienne

6

4

2

1

5

3

7

9
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✓ Automatyzacja operacji przy wejściu i wyjściu produktu. 
✓ Wzrost wydajności dzięki obsłudze ładunków za pomocą szybkich układnic magazynowych.
✓ Zarządzanie obejmujące stałą kontrolę i aktualizację stanu magazynu.

Automatyczne 
Magazyny Paletowe 

Mecalux, w ścisłej współpracy 
z Klientem, projektuje najbardziej 
optymalny i efektywny system 
składowania.

Ponadto Mecalux nadzoruje cały proces 
realizacji zlecenia, od przygotowania 
wstępnych planów, projektu, po montaż 
oraz przekazanie instalacji do użytku. 
Dzięki temu nasz Klient współpracuje 
tylko z jedną stroną podczas realizacji 
inwestycji.
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1. System regałowy
2. Układnica automatyczna
3. Przenośnik rolkowy
4. Przenośnik łańcuchowy
5. Moduł transferowy z przenośnikami rolkowym 

i łańcuchowym
6. Stół obrotowy
7. Przenośniki łańcuchowe wejścia do magazynu 

i wyjścia z magazynu
8. Winda paletowa
9. Wózek wahadłowy
10. Układarka pustych palet
11. System transportu podwieszanego Monorail
12. Zabezpieczenia i osłony

11

12

8 10

9

2

1

5

6

3 10 7

4



22

Układnice 
Paletowe

✓ Możliwość dostosowania do potrzeb każdego magazynu pod względem ładowności, wymiarów, 
konstrukcji i czasów cykli.

✓ Sterowane oprogramowaniem zarządzającym, które koordynuje wszystkie ruchy 
w magazynie.

✓ Automatyczna obsługa palet na regałach o pojedynczej lub podwójnej głębokości składowania.

Układnice są urządzeniami służącymi do 
automatycznego składowania ładunków 
w magazynie. Załadunki i wyładunki są 
realizowane w trakcie jednego cyklu 
pracy maszyny (tzw. cykl kombinowany), 
co zapewnia zwiększenie efektywności 
instalacji, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ilości zasobów 
potrzebnych do jej funkcjonowania.

W swojej górnej części układnice są 
prowadzone przez profi l umieszczony 
nad regałami, a w dolnej przez szynę 
zakotwioną do podłoża.
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1. Kolumna
2. Górny zespół prowadzący
3. Platforma konserwacyjna
4. Kabina
5. Wózek podnoszący
6. Silnik podnoszenia
7. Szafa sterownicza
8. Silnik jazdy
9. Podwozie
10. Drabina
11. Barierka zabezpieczająca
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Automatyczny 
system składowania 

z Pallet Shuttle

✓ Zwiększenie pojemności magazynowej.
✓ Eliminacja błędów dzięki automatycznemu zarządzaniu.
✓ Wzrost wydajności dzięki większej liczbie cykli na godzinę. 
✓ Redukcja kosztów. Efektywne wykorzystanie powierzchni, obniżenie kosztów pracy i energii.
✓ Możliwość składowania innego typu jednostek magazynowych w każdym kanale. 
✓ Zmniejszenie ryzyka wypadków oraz całkowita kontrola nad ładunkami. 

W systemie tym do obsługi regałów 
wjezdnych wykorzystuje się jedynie 
urządzenia automatyczne. Wózki 
widłowe przenoszące Pallet Shuttle 
oraz palety z ładunkami są zastąpione 
przez układnice paletowe lub wózki 
wahadłowe.

Wózek Pallet Shuttle wprowadzany 
jest do kanału towarowego, gdzie 
umieszcza każdy ładunek w pierwszym 
wolnym miejscu, zgodnie z poleceniami 
oprogramowania zarządzającego 
magazynem Easy WMS fi rmy Mecalux. 
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Elementy wózka
5. Platforma podnosząca
6. Antena
7. Kontrolka awarii
8. Czujnik ultradźwiękowy
9. Wyłącznik główny
10. Koło prowadzące
11. Koło
12. Czujnik końca kanału
13. Odbojnik
14. Szczotka automatycznego ładowania kondensatorów
15. Wtyczka ładowania superkondesatorów

Automatyczny system wjezdny 
Pallet Shuttle z układnicą
Układnica porusza się pomiędzy 
wejściem i wyjściem do 
i z magazynu, a także pomiędzy 
poszczególnymi kanałami 
towarowymi.  Pallet Shuttle 
porusza się wewnątrz kanału, 
transportując ładunek 
dostarczony przez układnicę do 
wyznaczonej lokalizacji. Instalacja 
składa się zazwyczaj z dwóch 
bloków regałów wjezdnych, 
usytuowanych po obu stronach 
korytarza roboczego.  

Automatyczny system 
składowania z Pallet Shuttle 
i wózkiem wahadłowym
Na każdym poziomie 
składowania montowany jest 
podest z szynami, po których 
porusza się tylko jeden wózek 
wahadłowy transportujący Pallet 
Shuttle od windy paletowej 
do wyznaczonego kanału 
towarowego. Rozwiązanie 
to przyspiesza obsługę oraz 
zwiększa liczbę cykli na godzinę, 
a w konsekwencji przyczynia 
się do  zwiększenia wydajności 
magazynu.
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Elementy konstrukcji
1. Słup
2. Belka nośna
3. Szyna
4. Wewnętrzny wspornik szyny
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Układnice paletowe  trójstronne 
pozwalają łatwo zautomatyzować 
zarówno już istniejące, jak i nowe 
magazyny paletowe, w których pracują 
wózki systemowe sterowane przez 
operatorów.

Układnica przenosi palety na końce 
korytarza, pozostawiając ładunek 
na miejscach odkładczych lub na 
automatycznych przenośnikach. Jest to 
możliwe dzięki obrotowemu systemowi 
pobierania i odkładania ładunków, który 
obsługuje palety w trzech pozycjach: 
przedniej, lewej i prawej. 

✓ Idealne rozwiązanie do automatyzacji regałów paletowych o maksymalnej 
wysokości 15 metrów.

✓ Brak górnego zespołu prowadzącego umożliwia zastosowanie tego rozwiązania bez 
konieczności zmiany konstrukcji magazynu.

✓ Obniżenie kosztów pracy oraz zmniejszenie liczby błędów.
✓ Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji.
✓ Niski koszt utrzymania.

Układnice Paletowe 
Trójstronne
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1. Kolumna
2. Podwozie
3. Kable systemu podnoszenia
4. Element wyciągający trójstronny
5. Łańcuch kablowy

6. Cięgno
7. Szafa sterownicza
8. Silnik podnoszenia
9. Silnik jazdy
10. Silnik systemu wyciągania

Automatyczna trójstronna 
układnica składa się z trzech 
głównych elementów:

Podwozie. Element podpierający 
całość oraz przenoszący.

Kolumna. Element umożliwiający 
dostęp do różnych wysokości.

Element wyciągający. Trójstronny 
system widłowy, który może 
przemieszczać się w lewo, prawo 
i do przodu w celu obsługi ładunku.
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✓ Wysoka wydajność w procesach wejścia i wyjścia produktów.
✓ Zmniejszenie ilości błędów oraz wypadków dzięki automatyzacji obsługi ładunków.
✓ Szeroka gama urządzeń umożliwiających tworzenie różnych układów.
✓ Maksymalna standaryzacja wymiarów oraz komponentów przenośników.

Przenośniki 
Paletowe

Efektywność działania przenośników 
paletowych umożliwia usprawnienie 
procesów wejścia, wyjścia i manipulacji 
jednostkami ładunkowymi. Omawiany 
zestaw komponentów jest przeznaczony 
do transportu, akumulacji i/lub 
dystrybucji towarów do określonych 
lokalizacji, wymaganych przez operacje 
logistyczne.

Przenośniki paletowe są także 
doskonałym rozwiązaniem służącym do 
komunikacji pomiędzy poszczególnymi 
strefami produkcyjnymi.
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1. Przenośnik rolkowy
2. Przenośnik łańcuchowy
3. Bramka kontrolna palety
4. Winda paletowa
5. Stół obrotowy
6. Moduł transferowy z przenośnikami rolkowym 

i łańcuchowym
7. Wózek wahadłowy
8. Przenośnik łańcuchowy do załadunku bocznego
9. Przenośnik rolkowy do załadunku przedniego
10. Stół podnoszący
11. Układarka pustych palet

Przykłady przenośników:
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Regały Półkowe 
do ciężkich 

ładunków M7

✓ Optymalne rozwiązanie ręcznego składowania ładunków oraz archiwizacji dokumentów.
✓ Idealny system ręcznego składowania ładunków o średniej lub dużej masie 

i gabarytach.
✓ Możliwość regulacji poziomów nośnych.
✓ Możliwość dostosowania poziomów składowania do wymiarów ładunku.

Regały półkowe do ciężkich ładunków przeznaczone 
są do dużych magazynów, w których manipulacja 
ładunkami przebiega ręcznie. System daje 
możliwość optymalnego wykorzystania wysokości 
danego magazynu, ponieważ wyższe poziomy 
składowania dostępne są dzięki mechanicznym 
urządzeniom podnoszącym operatora do poziomu 
składowanego towaru (układnice, wózki z ruchomą 
kabiną operatora) lub za pomocą pomostów 
zamontowanych pomiędzy regałami. 

Stosunkowo często projektowane są magazyny 
mieszane, w których regały paletowe wyposażone 
są w poziomy do ręcznej kompletacji zamówień. 
W górnej części instalacji tego typu składuje się 
palety z zapasem produktów przeznaczonych do 
ręcznej kompletacji zamówień, która realizowana 
jest na dolnych poziomach.
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Moduły przeznaczone dla 
produktów wiszących. Istnieją dwa 
rozwiązania dla magazynowania 
odzieży lub innych wiszących 
artykułów; jedno stanowią belki 
wieszakowe, drugie poziomy półek 
połączone z podporami 
i rurami wieszakowymi.

Półka z płyty wiórowej pokrytej 
białą melaminą

Kołnierz do półki z płyty 
wiórowej

Półka z płyty wiórowej
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1. Ramy
2. Belki nośne
3. Zaczep mocujący belki nośnej
4. Półka z paneli ocynkowanych 
5. Półki z płyty wiórowej
6. Półki z płyty wiórowej pokrytej 

białą melaminą

7. Kołnierz do półki z płyty wiórowej
8. Półka z siatki
9. Łącze ramy
10. Trawers pod półkę z płyty wiórowej
11. Podkładki poziomujące
12. Stopa słupa
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Regały półkowe 
z pomostami

✓ Maksymalne wykorzystanie wysokości magazynu.
✓ Możliwość montażu jednego lub większej liczby pomostów.
✓ Dostęp do różnych poziomów za pomocą schodów.
✓ Możliwość instalacji schodów w każdym rodzaju systemu regałowego.

Montaż wysokich regałów z jednym 
lub kilkoma pomostami jest idealnym 
rozwiązaniem umożliwiającym 
efektywne wykorzystanie przestrzeni 
magazynowej.

Dostęp do różnych poziomów 
jest możliwy dzięki schodom 
zainstalowanym w odpowiednich 
miejscach. W instalacji z pomostami 
można dodatkowo zamontować windy 
towarowe lub podnośniki nożycowe. 

Szeroki wybór rodzaju podłóg (płyta 
wiórowa, blacha perforowana itp.) 
pozwala na dostosowanie instalacji 
do indywidualnych potrzeb.
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Schody. Schody � rmy Mecalux są łatwe  
w montażu, wytrzymałe, a ich długość 
można dostosować do różnych wysokości 
pomostów. 

Balustrady. Składają się ze słupków 
o przekroju kwadratowym oraz poręczy 
o przekroju okrągłym. Elementy te 
zespolone są ze sobą za pomocą 
łączników oraz cokołów zapobiegających 
spadaniu przedmiotów z pomostu. 

Bramka wahadłowa 

Bramka skrzydłowa

Bramka przesuwna

1. Schody
2. Poręcz
3. Bramka wahadłowa 
4. Podłoga

3 24 1
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Regały Półkowe 
do lekkich  

ładunków M3

✓ Podstawowy system składowania ręcznego oraz archiwizowania, przeznaczony 
do magazynowania ładunków lekkich i średnich.

✓ Szeroka gama akcesoriów umożliwiających dostosowanie regału do indywidualnych 
potrzeb.

✓ Możliwość zainstalowania jednego lub większej ilości pomostów w celu uzyskania 
dostępu do wyższych poziomów.

✓ Łatwy w montażu.

Regały półkowe do lekkich ładunków 
składają się z ram oraz paneli lub 
półek pozwalających na składowanie 
produktów luzem lub w małych 
pojemnikach.

Różnego rodzaju akcesoria pozwalają 
podzielić poziomy i umieścić na nich 
pojemniki z uwzględnieniem klasy� kacji 
na poszczególne produkty, gamy, 
serie itp. 
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Półka metalowaPółka metalowa 
ocynkowana
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1. Słupy 
2. Półki metalowe
3. Wsporniki półek
4. Zespoły usztywnień
5. Łącze ramy
6. Stopy (2 modele)
7. Ścianki tylne (blacha lub 

siatka)
8. Ogranicznik

9. Cokoły i listwy przypodłogowe
10. Pionowe ścianki działowe
11. Szuflady
12. Drzwi
13. Akcesoria do zawieszania 

teczek
14. Rura wieszakowa 
15. Uchwyty boczne
16. Magnetyczny uchwyt etykiety
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Regały Półkowe 
Przepływowe

✓ System FIFO: pierwszy pojemnik na wejściu staje się pierwszym na wyjściu, 
co zapewnia doskonałą rotację produktu.

✓ Stała dostępność kompletowanych produktów.
✓ Skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania zamówienia. 
✓ Zwiększenie przepustowości produktów w magazynie.

W regałach półkowych przepływowych 
towary magazynuje się na bieżniach 
rolkowych.  Nachylenie bieżni pozwala 
na swobodne przesuwanie się towarów 
wprowadzanych z jednej strony 
w stronę korytarza obsługowego.

System gwarantuje idealną rotację 
składowanych towarów, eliminuje 
czynności związane z częstym 
uzupełnianiem  zapasów oraz skraca 
czas przygotowania zamówienia. 
W celu zwiększenia wydajności instalacji 
możliwe jest wyposażenie regału 
w urządzenia pick-to-light zarządzanych 
przez oprogramowanie magazynowe.
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Listwa rolkowa

1. Rama boczna i słup
2. Belka nośna
3. Profil boczny poziomu
4. Profil boczny poziomu z tacą 

na towar
5. Podpora poziomu
6. Blokada zabezpieczająca
7. Podkładka poziomująca
8. Stopa słupa
9. Mini szyna 
10. Klips mocujący listwy rolkowej
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Regały 
do archiwum 

Movibloc

✓ Kompaktowy system archiwizacji umożliwiający optymalne wykorzystanie przestrzeni 
magazynowej.

✓ Możliwość dostosowania do każdego rodzaju dostępnej przestrzeni.
✓ Całkowite bezpieczeństwo składowanego materiału.
✓ Idealny do składowania i archiwizacji dokumentów.

Regały do archiwum Movibloc 
składają sie z zestawu regałów 
zamontowanych na ruchomych 
podstawach przesuwających się 
po szynach. Umożliwia to lepsze 
wykorzystanie przestrzeni magazynowej 
oraz zapewnia uporządkowane 
i bezpieczne składowanie 
archiwizowanych materiałów.

Estetyczne wykończenie sprawia, że 
system można zastosować 
w dowolnym pomieszczeniu – zarówno 
magazynowym, jak i biurowym.
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1. Podstawy ruchome
2. Szyny jezdne
3. Ramy M3
4. Usztywnienie
5. Półki
6. Wspornik półki
7. Mechanizmy przesuwu
8. Półki na teczki wiszące
9. Separator pionowy
10. Identyfikator
11. Panel zewnętrzny mobilnej 

jednostki regałowej
12. Panel zewnętrzny stałej 

jednostki regałowej
13. Korba 
14. Guma uszczelniająca

Ręczny mechanizm przesuwu. Uchwyt 
umieszczony na zewnętrznej stronie każdego 
modułu umożliwiający wprawienie jednostki 
w ruch. Zalecany do stosowania w archiwach 
i biurach, przy niewielkim obciążeniu regału. 

Mechaniczny mechanizm napędowy. 
Mechaniczny system napędowy oparty na 
przekładniach, kołach zębatych i łańcuchach 
przenoszących siłę i kierunek obrotu korby na 
koła napędowe. Jego zastosowanie umożliwia 
zmniejszenie wielkość siły wymaganej do 
wprawienia regałów w ruch.
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Regały metalowe Metal Point nadają się 
do różnorodnych zastosowań 
w magazynie, biurze lub domu. Dzięki 
bogatej gamie akcesoriów umożliwiają 
magazynowanie wszelkiego typu 
produktów.

Pod względem projektu, obliczeń 
i przeprowadzonych testów konstrukcji, 
regały Metal Point spełniają najwyższe 
standardy określone w obowiązujących 
normach FEM i stanowią najlepszy 
wybór zarówno dla małych, jak i dużych 
instalacji.

Regały Metalowe 
Metal Point

✓ Ekonomiczny system o wszechstronnym zastosowaniu.
✓ Łatwy montaż bez konieczności użycia śrub.
✓ Idealne wykończenie.
✓ Możliwość zwiększenia wysokości za pomocą pomostów.
✓ Możliwość dowolnego ustawienia modułów, pozwalająca na montaż w każdym 

pomieszczeniu.
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Regały na duże ładunki  Metal Point Plus
1. Kątownik
2. Belka nośna
3. Stopa plastikowa
4. Belka poprzeczna
5. Panel z płyty wiórowej surowej lub melaminowanej
6. Usztywnienie

Regały na średnie ładunki Metal Point Plus-15
7. Kątownik
8. Belka nośna
9. Stopa plastikowa
10. Belka poprzeczna
11. Panel z płyty wiórowej surowej lub melaminowanej
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Regały Simplos
✓ Regały do składowania ręcznego o dużej wytrzymałości i funkcjonalności.
✓ Łatwość i szybkość montażu, duża nośność oraz doskonała stabilność.
✓ Możliwość tworzenia kombinacji elementów i poziomów.
✓ Możliwość pełnego dostosowania do dostępnej przestrzeni.

Regały Simplos stanowią optymalne 
rozwiązanie dla magazynów o małej 
i średniej wielkości, w których 
składowane produkty przenoszone 
są ręcznie.

System ten ma wiele zastosowań, 
począwszy od prostych, małych 
magazynów skończywszy na złożonych 
instalacjach przemysłowych. Szeroka 
gama dostępnych akcesoriów (szu� ady, 
ścianki działowe, ścianki boczne, ścianki 
tylne, listwy itd.) zwiększa funkcjonalność 
regałów.
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Płyta wiórowa 
melaminowana

Blacha perforowana

Blacha 
gruboperforowana

Krata pomostowa

Płyta wiórowa Blacha tłoczona

1. Słupy nośne
2. Belki poprzeczne
3. Usztywnienia
4. Półka
5. Wspornik półki
6. Stopy
7. Belka nośna
8. Listwa
9. Półka perforowana

10. Ścianka działowa 
perforowana

11. Szuflady
12. Prowadnice szuflady
13. Ścianka działowa szuflady
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✓ Automatyzacja operacji przy wejściu i wyjściu produktów.
✓ Wysoka wydajność.
✓ Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej.
✓ Eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem.
✓ Stała kontrola magazynowanego towaru.  
✓ Odpowiednie rozwiązanie do składowania małych ładunków.

Składowanie produktów oraz ich 
kompletacja odbywają się według zasady 
„produkt do operatora”. Automatyczne 
magazyny pojemnikowe składają się z korytarza 
lub korytarzy z regałami, znajdującymi się po 
obu stronach, służącymi do magazynowania 
pojemników lub tac. W obrębie każdego 
korytarza porusza się układnica, która przenosi 
i umieszcza pojemniki w odpowiednim miejscu.  
Na jednym z końców lub z boku systemu 
regałowego znajduje się strefa kompletacji 
i zarządzania, składająca się z przenośników, 
na których układnica umieszcza pobrane 
z regału pojemniki lub tace. Przenośniki 
transportują ładunek w kierunku operatora i po 
zakończeniu przez niego operacji (np. pobrania)  
przemieszczają go w kierunku układnicy, aby 
umieściła go ponownie na regale. 

Automatyczne 
Magazyny 

Pojemnikowe
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System zarządzania
Steruje wszystkimi czynnościami 
magazynowymi, optymalizując 
czas i wykorzystanie przestrzeni 
magazynowej. Oprogramowanie 
ułatwia zarządzanie procesami 
oraz zapewnia szybki dostęp do 
wszystkich informacji.

Stanowisko przyjęć i wydawania 
towaru
Zlokalizowane z przodu lub 
boku regałółw. Jego elementy 
składowe transportują pojemniki od 
układnicy do operatora, a następnie 
po pobraniu lub uzupełnieniu 
produktów zwracają je na miejsce 
w magazynie. 

Regały
Zaprojektowane do składowania 
i obsługi ładunków przez układnicę. 
Ich kon� guracja pozwala na 
efektywne wykorzystanie zarówno 
powierzchni, jak i wysokości 
magazynu oraz optymalizację 
ruchów układnicy.

Układnica
Jest to urządzenie odpowiedzialne 
za umieszczanie, wyjmowanie 
i manipulację pojemnikami 
na regałach, a także za ich 
dostarczanie i odbieranie na 
przenośniku strefy przedniej 
magazynu.

2

1

3

4

1. Regały
2. Układnica
3. Stanowisko przyjęć 

i wydań towaru
4. System zarządzania
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Układnice 
Pojemnikowe

✓ Szybka i niezawodna obsługa.
✓ Automatyzacja operacji przy wejściu i wyjściu.
✓ Eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem.
✓ Stała kontrola i aktualizacja stanu magazynowego.

Układnice pojemnikowe mają na celu 
przede wszystkim uzyskanie wysokiej 
produktywności i umożliwienie 
zarządzania ładunkami umieszczonymi 
w pojemnikach lub na tacach.

Urządzenia te zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby zminimalizować 
przekazywane konstrukcjom wsporczym 
naprężenia. Pozwala to zapobiec 
uszkodzeniom regału lub struktury 
magazynu, które mogłyby powstać 
w wyniku długiej eksploatacji systemu. 
Mecalux wyposażył układnice 
w niezbędne systemy zapewniające 
ergonomię i bezpieczeństwo pracy, aby 
maksymalnie ułatwić codzienną obsługę 
urządzenia oraz jego konserwację.
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1. Podwozie
2. Kolumna
3. Górny zespół prowadzący
4. Wózek podnoszący
5. Szafa sterownicza
6. Napęd podnoszenia
7. Napęd jazdy
8. System zasilania za 

pomocą 
szynoprzewodów

9. Drabina

Jednokolumnowa układnica ML50
(Umożliwia obsługę pojemników 
o wadze do 50 kg, do wysokości 9 m).

Jednokolumnowa układnica ML100
(Umożliwia jednoczesną obsługę dwóch 
pojemników o wadze do 50 kg).

Dwukolumnowa układnica MBL
(Umożliwia jednoczesną obsługę czterech 
pojemników o wadze do 50 kg, na 
wysokości sięgającej nawet 20 m).
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Przenośniki 
Pojemnikowe

✓ System charakteryzujący się wysokim stopniem niezawodności.
✓ Ergonomiczny projekt ułatwiający interakcje urządzenia z operatorem.
✓ Optymalny system transportu pojemników i pudeł.
✓ Niski koszt operacyjny.

Transport lekkich ładunków wiąże się 
zazwyczaj z wysokimi wymaganiami 
dotyczącymi funkcjonalności, które 
można spełnić jedynie poprzez 
doskonałą integrację wszystkich 
komponentów systemu.

Firma Mecalux oferuje skalowalny
system przenośnikowy dający możliwość 
rozbudowy i adaptacji do charakterystyki 
prowadzonej działalności i przestrzeni 
magazynowej. 
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1. Przenośnik rolkowy
2. Przenośnik taśmowy 
3. Przenośnik ukośny
4. Przenośnik łukowy 

(kąt 90°)
5. Przenośnik mieszany 

rolkowo-pasowy
6. Winda paletowa
7. Stanowisko montażu  

i kontroli
8. Stanowisko ręcznej 

obsługi 

Przenośniki proste
Umożliwiają transport 
jednostek ładunkowych 
 w linii prostej, a także 
realizację funkcji 
akumulacyjnych.

Przenośnik taśmowy ruchu 
ciągłego 
Odpowiedni do transportu 
pojemników w linii prostej 
oraz gdy potrzebny jest 
jednostajny przepływ 
ładunków przy zachowaniu 
stałej odległości między nimi. 

Moduł transferowy 
rolkowo-pasowy 
System zmiany kierunku 
transportu o 90°. Jest 
połączeniem przenośnika 
rolkowego stałego oraz 
przenośnika pasowego 
z mechanizmem 
podnoszącym. 

Przenośnik rolkowy 
z akumulacją na łuku
Stosowany w przypadku, 
gdy niezbędny jest 
transport po łuku ze 
względu na konieczność 
oszczędności miejsca 
lub obejścia przeszkód 
architektonicznych 
i konstrukcyjnych.
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Regały 
Wspornikowe

✓ Idealny system składowania elementów długich, takich jak: belki, pro� le, rury, 
drewno budowlane, duże arkusze blachy itd. 

✓ Bardzo prosta i wytrzymała konstrukcja.
✓ Możliwość dostosowania wysokości poziomów do wielkości składowanych 

ładunków.

Wytrzymały i prosty system 
zaprojektowany do składowania 
długich ładunków.

W zależności od wysokości i ciężaru 
ładunku, może być stosowana lekka, 
średnia lub ciężka wersja systemu. 
Wszystkie wersje oferują możliwość 
składowania po jednej lub dwóch 
stronach regału. 
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Regały wspornikowe na ruchomych podstawach
Aby zwiększyć pojemność dostępnej przestrzeni 

można zastosować regały wspornikowe na ruchomych 
podstawach, które poruszają się po szynach 

umieszczonych w podłożu. 
W zależności od potrzeb Klienta mogą być one 

wyposażone w systemy kontroli oraz zabezpieczające.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie 9.

1. Kolumna
2. Ramię
3. Podstawa
4. Usztywnienie

Jedno i dwustronna wersja regałów 
wspornikowych. W magazynach zazwyczaj 
wykorzystywana jest kombinacja obu wersji: 
jednostronnej, ustawionej przy ścianie 
magazynu, do której dostęp jest tylko z jednej 
strony oraz dwustronnej, która umożliwia 
dostęp do ładunków z obu stron.
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Podesty 
Magazynowe

✓ Możliwość pomnożenia dostępnej pierwotnie powierzchni magazynowej.
✓ Łatwy i szybki montaż.
✓ Możliwość dostosowania do specy� cznych wymogów Klienta dzięki szerokiemu wachlarzowi 

akcesoriów, rodzajów pokrycia, systemów konstrukcyjnych itd. 

Zainstalowanie podestu jest idealnym 
rozwiązaniem mającym na celu 
pełne zagospodarowanie dostępnej 
przestrzeni magazynowej. 

Z uwagi na to, że wysokość budynku 
może tu być w pełni wykorzystana, 
zmniejszony zostaje koszt inwestycji 
w teren. 

Podesty magazynowe Mecalux 
są systemem nadającym się do 
całkowitego demontażu, co umożliwia 
zmianę ich położenia lub rozmiaru 
z wykorzystaniem wszystkich użytych 
wcześniej elementów. 
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1. Kolumna pojedyncza
2. Kolumna podwójna
3. Dźwigar
4. Płatew
5. Podłoga
6. Balustrada
7. Bramka skrzydłowa
8. Bramka wahadłowa
9. Schody
10. Śruba

Balustrada 

Bramka skrzydłowa

Bramka wahadłowa Podłoga z płyty wiórowej

Podłoga metalowa 
żłobkowana

Podłoga metalowa 
gruboperforowana

Podłoga metalowa 
perforowana

Krata pomostowa

Podłoga z płyty wiórowej 
30 MA-ML

Podłoga z płyty wiórowej 
pokrytej blachą

Podłogi podestów 
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Kolumna 
pojedyncza

Kolumna
podwójna

1 2
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Modułowe 
Ogrodzenia 

Bezpieczeństwa

✓ System modułowy z możliwością dostosowania do każdego obszaru.
✓ Łatwy i szybki montaż.
✓Łatwość rozbudowy oraz mody� kacji.
✓ Zaprojektowany zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Ogrodzenia wydzielają bezpieczny 
obszar w miejscu pracy z instalacjami 
automatycznymi i robotami 
produkcyjnymi. Chronią również 
obszar przed ewentualnymi odpadami 
produkcyjnymi.

Ogrodzeniami bezpieczeństwa można 
otoczyć wiele obszarów, przykładowo: 
strefę procesów produkcyjnych 
z przemieszczającymi się maszynami, 
strefę składowania niebezpiecznych 
produktów chemicznych itp. Inny 
wariant ogrodzenia to ścianki działowe 
i wewnętrzne przegrody oddzielające 
różne obszary w � rmie, a także 
ogrodzenie strefy kontroli i utrzymania 
ruchu.
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1. Ogrodzenie metalowe
2. Słup
3. Słup zawiasowy/przegubowy
4. Wyłącznik bezpieczeństwa
5. Kotwienie
6. Bramka wejściowa

Akcesoria
7. Drzwi antypaniczne 
8. Wyłącznik zasilania
9. Panel na zawiasach
10. Zamknięcie antypaniczne  
 z płytką naciskową (push-pad)
11. Wykończenie plastikowe 
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Niestandardowe 
projekty 

magazynowe

✓ Doradztwo, analiza indywidualnych potrzeb Klienta, projekt oraz jego realizacja.
✓ Duże doświadczenie w realizacji zamówień zaspakajających najbardziej zróżnicowane 

potrzeby, z wykorzystaniem elementów standardowych, jak również dopasowanych do 
życzeń Klienta.

✓ Gwarancja szybkiej i efektywnej realizacji zlecenia.

Mecalux może zaprojektować 
i zainstalować każdy system 
magazynowania w zależności od 
indywidualnych potrzeb związanych  
z problemem magazynowania towarów 
niestandardowych.

Firma Mecalux dostarcza rozwiązania 
na każdą potrzebę. 
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Regały na szpule.
Regały na szpule stanowią 
łatwe i bezpieczne rozwiązanie 
magazynowania tego typu  
elementów. 
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System zarządzania 
magazynem 

Easy WMS

Platforma Easy WMS optymalizuje 
zarządzanie przepływami produktów, 
umożliwiając precyzyjne śledzenie 
ładunków i zwiększenie wydajności 
wszystkich etapów procesu logistycznego 
takich jak przyjecie towaru, składowanie, 
kompletacja i wysyłka zamówień. 
Zróżnicowane funkcjonalności platformy 
znajdą zastosowanie w każdym sektorze 
biznesowym.

Nasze oprogramowanie to szeroki zakres 
rozwiązań odpowiadających na wszystkie 
potrzeby Twojego łańcucha logistycznego.

✓ Kontrola stanu magazynowego w czasie rzeczywistym.
✓ Zmniejszenie kosztów logistycznych.
✓ Szybki zwrot z inwestycji.
✓ Wzrost pojemności poprzez efektywne wykorzystanie 

miejsc składowania.
✓ Optymalizacja zadań związanych z manipulacją

ładunkami.
✓ Redukcja liczby błędów.

✓ Szybsze przygotowywanie zamówień
i zmniejszenie liczby pomyłek przy pobieraniu 
artykułów.

✓ Możliwość dostosowania programu do 
zmieniających się potrzeb i nowych trendów: 
e-commerce.

✓ Możliwość prowadzenia wielokanałowej 
strategii sprzedaży (tzw. omnichannel).
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Pakiet rozwiązań dla Twojego łańcucha dostaw

WMS dla e-commerce
Wydajna logistyka omnikanałowa. 
Optymalizacja operacji logistycznych 
w magazynach sklepów internetowych, 
niezależnie od ich wielkości, ilości zamówień 
przygotowywanych dziennie, czy pojemności. 

Multi Carrier Shipping Software - 
oprogramowanie do spedycji
Automatyzacja pakowania, etykietowania 
i wysyłki zamówień. Koordynacja 
bezpośredniej komunikacji między 
magazynem a � rmami spedycyjnymi.

Store Ful� llment 
Synchronizacja stanów magazynowych 
i przesunięć towaru, aby zapewnić optymalne 
zarządzanie zapasami między magazynem 
centralnym a siecią sklepów stacjonarnych.

Slotting Sofyware
Automatyzacja zarządzania lokalizacjami 
w magazynie. Określenie optymalnej lokalizacji 
dla każdej pozycji asortymentowej (SKU) na 
podstawie zestawu reguł i kryteriów określonych 
przez kierownika ds. logistyki.

Oprogramowanie dla logistyki 3PL
Zarządzanie rozliczeniami między 
operatorem 3PL a jego klientami. Składanie 
zamówień, zlecanie spersonalizowanych wysyłek 
i raportowanie stanu zapasów za pośrednictwem 
dedykowanej platformy dostępu.

System zarządzania czasem pracy - 
LMS (Labor Management System)
Maksymalizacja wydajności operatorów. 
Obiektywny pomiar efektywności pracy 
i wskazywanie możliwości jej poprawy.

WMS do zarządzania 
produkcją 
Pełna identy� kowalność procesów 
produkcyjnych. Gwarancja ciągłych 
dostaw surowców na linie produkcyjne.

Supply Chain Analytics 
Analiza ogromnych ilości danych 
generowanych w magazynie każdego 
dnia w celu ułatwienia podejmowania 
strategicznych decyzji w oparciu 
o rzeczywistą wydajność operacji. 

Marketplaces & E-commerce 
Platforms Integration
Synchronizacja rzeczywistego stanu towaru 
w magazynie z ofertą internetową. Możliwość 
automatycznej integracji Easy WMS
z internetowymi platformami handlowymi (np.: 
Amazon i eBay) i oprogramowaniem sklepów 
internetowych (np. PrestaShop).

Mecalux współpracuje z wiodącymi dostawcami, co gwarantuje jakość, 
niezawodność i wysoki poziom techniczny oprogramowania Easy WMS:

Yard Management System (YMS)
Nadzór nad ruchem ciężarówek na placu 
manewrowym magazynu lub centrum 
dystrybucyjnego. Optymalizacja operacji 
w dokach załadunkowych w celu poprawy 
obiegu pojazdów i uniknięcia wąskich gardeł 
przy przyjęciach i wydaniach ładunków.

Easy WMS w chmurze
» Niższa inwestycja początkowa dzięki rezygnacji z własnych serwerów.
» Szybsze i łatwiejsze wdrożenie.
» Łatwy serwis. Całkowite bezpieczeństwo dzięki Microsoft Azure.
» Bieżąca aktualizacja oprogramowania.
» Dostępność 24/7 z dowolnej przeglądarki, aby zagwarantować ciągłość 
i bezpieczeństwo Twojego biznesu.
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Aby zapewnić bezpieczeństwo w magazynie, 
konieczne jest przeprowadzanie okresowych 
kontroli w celu sprawdzenia stanu regałów.

W trakcie użytkowania instalacji, w wyniku 
kolizji z urządzeniami transportu bliskiego, 
mogą powstawać uszkodzenia konstrukcji, 
co wpływa na zwiększenie ryzyka wypadków 
w magazynie.

Norma PN-EN 15635 narzuca obowiązek 
rocznej kontroli instalacji przez 
wykwali� kowany personel.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
i wysokiej wydajności magazynu � rma 
Mecalux oferuje swoim Klientom usługę 
kontroli stanu technicznego.

Kontrola stanu 
technicznego 

regałów

✓ Zwiększa bezpieczeństwo magazynu.
✓ Zmniejsza ryzyko spowodowane zastosowaniem wózków oraz innych urządzeń transportu 

bliskiego.
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PLAN KONTROLI
Wyspecjalizowani technicy Mecalux przeprowadzą kompleksową kontrolę regałów, sprawdzając:

■ ogólny stan regałów,
■ stan palet oraz ich zgodność z założeniami projektowymi instalacji,
■ zgodność poziomów instalacji z planem, 
■ dostosowanie wózków widłowych oraz jednostek ładunkowych do regałów,
■ obecność i widoczność tabliczek znamionowych,
■ sposób i prawidłowość wykonywania manewrów przez operatorów wózków widłowych,
■ czystość i porządek w korytarzach,
■ obecność lub konieczność zastosowania osłon słupów,  
■ pęknięcia i inne uszkodzenia podłoża,
■ zgodność tolerancji oraz odkształceń z ustalonymi granicami,
■ oznaczenie elementów w złym stanie samoprzylepnymi etykietami, 
■ zagrożenia instalacji stwarzające konieczność natychmiastowego rozładunku modułów.  

Klasy� kacja zagrożenia
W instalacjach Mecalux 
kontrolowany jest ogólny 
stan regałów. Za pomocą 
samoprzylepnych etykiet 
określane są ewentualne 
uszkodzenia. 

ZIELONE zagrożenie 
Wymagana kontrola
✓ Pojemność nie jest zmniejszona.
✓ Komponenty są bezpieczne 

i nadają się do dalszego użycia.
✓ Konieczna jest ocena przy 

kolejnej kontroli.

POMARAŃCZOWE zagrożenie 
Jak najszybsze działanie 
✓ Należy przystąpić do 

wymiany uszkodzonych 
elementów.

CZERWONE zagrożenie 
Natychmiastowe działanie
✓ Natychmiast rozładować 

regał, wygrodzić go oraz 
nie używać.



Obecność na rynku 
międzynarodowym

Sieć handlowa
Centra produkcyjne

Sumter, USA Chicago, USA Pontiac, USA

Palencia, Hiszpania Gliwice, PolskaGijón, HiszpaniaCornellà (Barcelona), 
Hiszpania

São Paulo, Brazylia Buenos Aires, 
Argentyna

Matamoros, Meksyk Tijuana, Meksyk

Zapraszamy na naszą stronę internetową: mecalux.pl

Centra produkcyjne



Oddziały: Argentyna - Belgia - Brazylia - Chile - Chorwacja - Czechy - Francja - Hiszpania - Holandia - Kanada  
Kolumbia - Meksyk - Niemcy - Polska - Portugalia - Rumunia - Słowacja - Słowenia - Turcja - USA - Urugwaj

Wielka Brytania - Włochy

Mecalux jest obecny w ponad 70 krajach na świecie

e-mail: info@mecalux.pl - mecalux.pl 
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CENTRUM PRODUKCYJNE
GLIWICE
tel.: (+48) 32-331 69 66
ul. Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice

BIURA HANDLOWE
WARSZAWA
tel.: (+48) 22-654 56 81
e-mail: warszawa@mecalux.com

POZNAŃ
tel.: (+48) 61-665 97 87
e-mail: poznan@mecalux.com

GDAŃSK
tel.: (+48) 58-761 80 80
e-mail: gdansk@mecalux.com

KRAKÓW
tel.: (+48) 12-686 38 70 (71)
e-mail: krakow@mecalux.com

WROCŁAW 
tel.: (+48) 71-793 88 29
e-mail: wroclaw@mecalux.com




