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A legmegfelelőbb állványrendszerrel és  
anyagmozgató eszközökkel könnyen  
optimalizálható a raktárakban  
rendelkezésre álló hely kihasználása.

A Toyota hagyományos raklapos  
állványrendszere rugalmasan  
alakítható a raktár elrendezésének
megfelelően, ráadásul többféle áruval  
megrakodott, raklapokon tárolt  
termékek anyagmozgatási folyamatait  
is optimálissá alakítja. A rendszer  
súlya és kiterjedése az igényekkel  
összhangban variálható.

Állványrendszerek a Toyotától
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A működési hatékonyság 
és teljesítmény optimalizálása

1. Keret
2. Talplemez
3. Kereszt gerenda
4. P&D állomás
5. Mélységi támasz
6. Konténer támasz
7. Keretvédő
8. Oszlopvédő
9. Sarokvédő
10. Leesés elleni rácsborítás

A Toyota hagyományos raklapos állványrendszerének előnyei:

   Rugalmasan alakítható rendszer 

   Valamennyi áru közvetlenül 
hozzáférhető

   Nagy mennyiségű árucikkhez is 
ideális

Széles választék a rugalmasság és a minőség jegyében 

   Több féle targoncával is  
használható (Toyota ellensúlyos, 
tolóoszlopos, gyalogkíséretű vagy 
szűkfolyosós targoncák)

A Toyota Material Handling rendelkezik azzal a szaktudással és tapasztalattal, amelyre a tevékenységek 
elemzéséhez, valamint az igényeket maradéktalanul kielégítő tárolási megoldás kialakításához szükség 
lehet. 

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

Szakértői tanácsadás 

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

Teljes körű megoldás

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

Minőség

   Dupla mélységben és szűkfolyosós 
elrendezésben is elérhető

   Széles választékban elérhetőek szabványos 
kiegészítők, illetve védő elemek, amelyek 
minden körülmények  között szavatolják 
a biztonságot, a  tartósságot és a 
hatékonyságot. 



Magas fokon optimalizált 
helykihasználás. 
A szűkfolyosós targoncák nagyon hatékonyan használják ki a  
raktárban rendelkezésre álló helyet és tárolókapacitást, sokkal  
jobban mint a többi targonca, hiszen lényegesen kisebb helyen  
elférnek, ráadásul sokoldalúan is használhatók. A Toyota BT Vector  
komissiózásra és árufeltöltésre alkalmasak.

A széles választékban elérhető keret 
típusok  miatt a polcrendszer az igényeknek  
megfelelően alakítható ki.

Standard  keretmélységek (mm)  
700–1350 mm (500–1800 
is lehetséges)  Standard 
keretmagasságok (mm) 40 
méterig (az egyes elemek max. 
13  méteresek)
A standard keret 50 mm-enként 
van  perforálva, a kereszttartók magassága  
ennek függvényében állítható.

Keret 
A kereszttartók az alacsony komissiózó szint 
terhelésektől a nagy raklapsúlyokig terjedő 
terhelésekig különféle kivitelben és méretben állnak 
rendelkezésre.

Standard kereszttartó hossz (mm)
1000– 1200– 1800– 1840– 1900– 2200– 2240– 
2300– 2700– 3000– 3300– 3600- 4000

Kereszttartó
A csavarkötések nélküli Toyota  
kapcsolófej gyors és egyszerű  
összeszerelést tesz lehetővé.  
A csatlakozó kiváló minőségű  
acélötvözetből készül. A 
biztonsági szeg megakadályozza 
a  kereszttartó aláemeléses 
kiakadását.

Kapcsolófej 

Zárt 
kereszttartó

Könnyített 
kereszttartó

Polctartó 
elemek

Az állványrendszer élettartamát jelentősen meghosszabbítja, ha megfelelő védelmet kap a targoncák okozta ütközések ellen.

A polcrendszert védő tartozékok

Ez a védőelem az 
állványrendszer  sarkait védi a 
targoncák okozta  ütközésektől. 
A sarokvédő  elemek mindkét 
oldalon 2-2 db dűbellel vannak 
rögzítve.

A 4 dűbellel  a keret síkjában 
rögzített oszlopvédő 
meghosszabbítja  az 
állványrendszer élettartamát, 
különösen a zsúfolt vagy szűk 
folyosókon,  ahol nehéz terhek 
mozgatását  végzik. 

A kereteket a sorok végén 
vagy az átjárókban elhelyezett  
keretvédők védik. Ezek a  
védőelemek a keret teljes síkját 
védik meg a targoncák okozta 
ütközésekkel szemben.

A túltolásgátló elemek 
alkalmasak az áttolás vagy az 
állvány mögötti falak, illetve 
sprinklercsövek védelmére.

Sarokvédő Oszlopvédő Keretvédő Túltolásgátló

Széles választékban elérhetőek az igényeknek megfelelő egyéb tartozékok, kiegészítők.

Általános kiegészítők

A dupla állványrendszereknél  
a keretpárok közé ikresítőket  
szerelhetünk be. Ezek az  
elemek a sprinkler rendszer 
hordozására is alkalmasak.

A raklaptartó támasz a 
gyenge  minőségű raklapok  
alátámasztására alkalmas. Egy  
pár raklaptartó max. 1200 kg 
teherbírású. A konténertartók 
oldalsó  vezető elemekkel 
lehetnek ellátva.

A hegesztett hálós 
panelekből  hatékony 
védőháló alakítható ki. A háló 
a teher  alátámasztására is 
alkalmas,  de más anyagból, pl.  
forgácslapokból is kialakítható 
alátámasztás.

A kihúzható egységeknek  
köszönhetően jobban  
hozzáférhetők a raklapok, és  
ergonomikusabban végezhető  
a komissiózás.

Ikresítő RácshálóRaklap- és konténertartó Kihúzható egységek 
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Teljes lefedettség 
A Toyota Material Handling hálózata 
Európa több mint 30 országára 
kiterjed, és 5000-nél is több mobil 
szervizszakembert foglalkoztat.

Helyi megoldások
nemzetközi támogatással
Bárhol is legyen Európában, mi 
széles körű lefedettségünknek 
köszönhetően mindig helyben 
elérhetők vagyunk, ám egy 
nemzetközi szervezet stabilitásával és 
támogatásával a hátunk mögött.

Európai gyártmány
Az általunk értékesített targoncák 
több mint 95%-a saját európai 
gyárainkban (Svédországban, 
Franciaországban és Olaszországban) 
készül, valamennyi a TPS minőségi 
szabványainak megfelelően. Több 
mint 3000 fős gyártási csapatot 
alkalmazunk Európában, és 
300-nál is több európai beszállítóval 
dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át 
exportáljuk a világ más részeibe.

Toyota 
Material Handling 
Európában


