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رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نگاه اجمالی به شرکت دژپاد

سعید جابر انصاری
- مدرک کارشناسـی ارشـد مهندسـی مکانیک در زمینه طراحـی و تولید به کمک 

کامپیوتر )CAD/CAM( از دانشـگاه UCLA آمریکا
- 30 سال تجربه در زمینه تولید قفسه بندی سبک و سنگین

- مکالمه روان به دو زبان انگلیسی و ژاپنی

ایـن صنعت در ایران در سـال 1332 )هـ . ش( توسـط مرحوم حاج محمد حسـین جابر انصـاری بنیان گذاری 
و شـرکت دژپاد در سـال 1347 )هـ . ش( تاسیس شد.

این شـرکت با بیش از شـصت سـال پیشـینه مثبت، به عنوان بزرگتریـن تولیدکننده سیسـتم های انبارش 
مـواد وکاال )انواع قفسـه بندی( در ایران و خاورمیانه، رسـالت مشـاوره، طراحی، تولید، تامیـن، نصب و ارائه 
راه حل های تمام عیار در طیفی وسـیع از یک دسـتگاه قفسـه سـاده مشـبک تا بزرگترین و پیچیده ترین 
انبارهـای تمـام اتوماتیـک)AS/RS( را بر عهـده دارد. شـرکت دژپاد با برخـورداری از متخصصیـن مجرب و 
بهـره منـدی از دانش و تجهیـزات فنی و مهندسـی روز دنیا، توانایی ارائـه راه حل های تمام عیـاری را دارد 

کـه نـه تنها حل مشـکالت امروز بلکه بـرآورده سـاختن نیازهای آتی سـازمان را تضمیـن می نماید. 
از ویژگـی بـارز راه حل های ما ،کاهش چشـمگیر هزینه هـای عملیاتی در زمـان بهره برداری اسـت. این خود 
سـبب می شـود تا دوره بازگشـت سـرمایه گذاری ها بسـیارکوتاه گردیـده و طرحها کامال اقتصادی باشـند. 
گسـتره وسـیع خدمات شـرکت دژپاد منطبق برتمامی فعالیتهای لجسـتیک درون بنگاهی است که ازتخلیه 
مـواد و کاالی ورودی شـروع می شـود و بـا فعالیتهای نگهـداری و جابجایی آنهـا ادامه می یابـد و در نهایت با 

ارسـال محصوالت به پایان می رسـد. 
دژپاد در طول سالها فعالیت خود توانسته است استانداردها، گواهینامه ها و جوایز بیشماری را کسب نماید. 

صادرات به بیش از 30 کشور جهان از دیگر افتخارات دژپاد می باشد.

چشم انداز

بیانیه ماموریت

مــا مــي خواهیم ســازماني یادگیرنــده، نــوآور و جهــان تــراز در طراحي ، تولیــد و عرضه زیرســاخت های 
ــتریان باشیم. لجستیک درون بنگاهي مش

مــا بــا ایجــاد ارزش در زیرســاخت هــای لجســتیکی در خدمــت تامیــن نیازهــای مشــتریان در بازار 
هــدف هســتیم،که در پرتــو فرهنــگ اخــالق گرائــی، عقالنیــت و عدالت خواهی تـــالش مــی کنیم 
تــا محیــط کاری رضایــت بخــش بــرای کارکنــان، ارزش آفرینــی بــرای مشــتریان، منافــع معقــول 
بــرای ســهامداران را فراهــم آوریــم،  و بــا مشــارکت موثــر و پایــدار در جامعــه عاقبــت بــه خیــر 

شـویم. 
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مزیت های دژپاد
حوزه بازاریابی و فروش 

 قابلیـت مدیریت زنجیره تامین لجسـتیک درون بنگاهی به منظور کسـب رضایتمندی مشـتریان از 
طریق پـردازش و اجرای مطلوب سفارشـات.

 توانائـی رهبـری بـازار در تنـوع محصـوالت ، طراحـی و توسـعه محصـوالت ،خدمات لجسـتیکی 
وبهره گیـری کامـل از مـکان و فضـای انبـار.

 شـرکتی با بیش از 60سـال  پیشـینه مثبت و شـناخته شـده در بازارهای ملی و بین المللی در حوزه 
سیسـتم های انبارش 

 برند دژپاد یک نشان تجاری ثبت شده )جهانی( در کشور سوئیس است.
 صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس ، آسیای میانه )CIS(، افغانستان و سوریه و ... از سال 1370

حوزه محصول
 قابلیـت ارائـه  راه حـل هـای متنـوع ، اثـر بخـش  و اقتصـادی بـرای نیازهـای مشـتریان به کمک 

ظرفیت هـای تولیـد، انعطـاف، دانـش و تـوان مهندسـی و کیفیـت محصوالت. 
 پاسـخگوئی سـریع بـه نیازهای مشـتری به کمک سیسـتم هـای عملیاتـی MTS و MTO بـا در نظر 

گرفتـن تقاضاهـای بـازار و ظرفیت انبـار محصول.
حوزه مهندسی فروش 

مهندسـی فـروش بـا بهره گیـری از جـداول طراحی شـده ظرفیت هـای تحمل بـار و اسـتانداردهای 
معتبـر بین المللـی و نرم افزار های مهندسـی در طراحـی ،جانمایی سیسـتم های انبارش ، بـرآورد و 

قیمت گـزاری سفارشـات بر اسـاس نیازهـا و الزامات مشـتری اقدام مـی نماید.
حوزه تولید

 ظرفیت تولید سیستم های سبک و سنگین انبارش به میزان 50/000 تن در سال 
 دو خط رنگ آمیزی الکترو استاتیک پودر :

1- خط کامال خودکار با دو مسیر موازی نقاله هوائی و امکان رنگ آمیزی محصوالت در دوفام به طور همزمان 
2- خط با نقاله  Power &Free  برای رنگ آمیزی اقالم شاخه ای تا طول 16 متر 

 خطوط خودکار و نیمه خودکار برش کویل به ورق و کویل به کالف ، پانچ کالف و رولفرم 
 دوسری پرس بریک های CNC  برای خمکاری قطعات تا طول 12 مترو ضخامت 12 میلیمتر 

  PT و کنترل جوشکاری به روش CO2 جوشکاری قطعات به روش جوش با گاز خنثی 
 دارنده استانداردهای ملی قفسه ایران و اروپا و رعایت آئین نامه RMI ،FEM وSEMA در تولید محصول

 اسـتفاده از رول و ورق هـای فلـزی بـا آلیـاژ مرغوب در تولید سیسـتمهای انبـارش مواد وکاال )قفسـه( 
مطابـق با اسـتانداردهای تحملـی از فوالد مبارکـه اصفهان

 کلیـه رول بولـت ،پیچ و مهره های مصرفی در نصب انواع سیسـتم های انبارش مطابق با اسـتانداردهای 
تحملی و آنالیزجنس از معتبرترین تولید کنندگان آن خریداری می شـود.
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خدمات دژپاد
مشاوره  لجستیک

فعالیـت  های لجسـتیکی نقش بسـیار مهمی در هزینه  هـای یک سـازمان ایفا می کنند؛ بـه گونه ای که 
بهینه سازی این فعالیت  ها تاثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی آن خواهد داشت. در همین راستا، نیاز 
به ارائه تعریف مناسـب از فعالیت لجستیکی در سازمان به گونه ای که ارتباطات مناسب فرآیندی و منابع 
 الزم در آن دیده شده و تصویر مناسبی از لجستیک در سطح سازمان ارائه گردد، اجتناب ناپذیر می باشد.

خدمات شرکت درزمینه مشاوره و طراحی عبارتند از:
• نظام شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر هزینه ها وعملکرد لجستیکی

• فرآیند برنامه ریزی منابع لجستیکی، بازنگری در آن و برنامه مواجهه با کمبود منابع لجستیکی
• فرآیند شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین

• فرآیند بسته بندی و مدیریت ظروف و پالت
• فرآیند حمل و نقل و جریان بهینه مواد

• فرآیند دریافت و انبارش  مواد اولیه و ارسال محصوالت
خدمات نصب

شـرکت دژپـاد به منظور کسـب رضایتمندی مشـتریان ، از طریق پرسـنل نصب آموزش دیـده و ماهر که 
منطبـق بر دسـتورالعمل ها و رویه های فنی - کاربردی، سیسـتم هـا ی انبارش را مونتاژ و برپا می سـازند، 

براسـا س الزامـات مشـتری ودر چهارچوب مفاد قـرارداد ، خدمات نصب خـود را ارائه می نماید.
• نصب انواع سیستم های انبارش ایستا ، متحرک و خودکار در انبارها ،دفاتر و مراکز خرید 

• نصـب سـازه های سـنگین مانند اسـکلت های فلـزی پیش سـاخته، نیم طبقـه های پیش سـاخته و 
انبارهای خودسـوله 

• نصب و راه اندازی انواع سیستم های جابجائی مواد وکاال
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استانداردها و آئین نامه ها
سیسـتم های  ایسـتای فوالدی انبارش - سیسـتم پالـت راک قابل تنظیـم - اصول 

طراحی سـازه ای  EN15512 - استاندارد

سیسـتم های ایسـتای فوالدی انبارش - سیسـتم پالت راک قابل تنظیم-رواداری ها 
-تغییر شـکل ها و فضاهای خالی  ISIR18840 )EN15620( - استاندارد

سیستم های ایستای فوالدی انبارش - مشخصات تجهیزات انبارش  ISIR21207 )EN15629( - استاندارد

سیستم های ایستای  فوالدی  انبارش-کاربرد ونگهداری تجهیزات انبارش EN15635 - استاندارد

محاسـبات رواداری ، تغییر شـکل و فضاهای خالی ماشـین های گذاشـت و برداشـت 
در انبارهـای بلند مرتبه FEM9.831 - آئین نامه

طراحی سیستم های انبارش یک طرفه و دوطرفه خودراهرو FEM10.2-07 - آئین نامه

طراحی سیستم انبارش بازوئی )کانتیلور( FEM10.2-09 - آئین نامه

خطوط راهنما و آئین نامه اجرا SEMA

بــه منظــور حصــول اطمینــان از ايمني سیســتم های انبارش، با گذاشــت و برداشــت بار توســط ماشــین های جابجايي 
مكانیكــي، نــكات زير بايد در نظر گرفته شــوند: )بــه اســتانداردهاي )EN15635-ISIRI21207)EN15629 مراجعه شــود(.

- آيا قفسه بندي روي كف صاف، تراز و سالم برپا شده است؟
- آيا قفسه بندي طبق دستورالعمل سازنده نصب شده است؟

- در صورت اتكاء قفسه بندي به سازه انبار، آيا ايمني اين كار از طريق آناليز سازه اي تأييد شده است؟
- آيا رديف هاي پشت به پشت قفسه بندي بوسيله رابط پشت به پشت قاب ها به يكديگر متصل شده اند؟

- آيا قفسه بندي بطور ايمن به كف انبار متصل شده است )در صورت نياز(؟
- آيا عرض راهروهاي دسترسي براي مانور و دورزدن وسايل جابجايي مكانيكي مناسب مي باشد؟

- آيا كليپ هاي اتصال بازوها به ستون هاي قفسه بندي در دو طرف بازو بطور ايمن درگير مي باشند؟
- آيا تابلوي اعالم حداكثر بار طبقات و دهانه ها روي قفسه بندي ها نصب شده است؟

- آيا تمامي رديف هاي قفسه بندي در يك راستا هستند؟
- آيا از پالت مناسب براي بارگذاري استفاده مي كنيد؟

- آيا آسيب فيزيكي قابل رؤيتي مشاهده مي شود؟
- آيا از تجهيزات حفاظتي به ميزان كافي استفاده شده است؟

- آيا وسيله جابجايي با مشخصات متفاوت نسبت به مشخصات اصلي اوليه، تغيير كرده است؟
ــز  ــران 18840 ني ــي اي ــه اســتاندارد مل ــد ب ــر اســتانداردهاي فــوق مي  تواني ــت راك عــاوه ب توجــه: در مــورد سيســتم نگهــداري پال

مراجعــه نماييــد.
بازرسي و نگهداري ضروري

- همواره براي تعيين حداكثر بار مجاز به اسناد و نقشه هاي سازنده مراجعه كنيد.
- ساختار تجهيزات انبارش را بدون در نظر گرفتن هريك از موارد زير تغيير ندهيد:

1- كنترل اثرات تغيير با در نظر گرفتن داده هاي فني سازنده.
2- اخذ تأييد ضروري از سازنده.

- طرز صحيح استفاده از تجهيز انبارش را به كاركنان آموزش دهيد.
- بازرسي هاي منظم را براي حصول اطمينان از موارد زير هدايت كنيد:

1- كاربرد و استفاده درست.
2- بارگذاري در محدوده مجاز و ايمن.

3- آسيب هاي تصادفي يا خارج شدن از محل اصلي اجزاء قفسه بندي و تجهيزات حفاظتي.

مشخصات کلیدی ایمنی در مورد تجهیزات انبارش )گذاشت و برداشت توسط ماشین های جابجایی(
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تجزیه و تحلیل سازه

خودراهرو
اندازه جابجایی سیستم 

بازوئی )کانتیلور(
تنـش اتکائـی )فـون مایـزز( 

اتصـال بـازو بـه سـتون

پالت راک
تنش فون مایزز روی قاب 

از آنجائیکـه سیسـتم های انبـارش با مقاطع جدار نازک و سـرد فرم داده شـده سـاخته می شـوند و 
وزن بارهـای واحـد مـی توانـد تا 90% کل جرم قفسـه بنـدی )بار زنـده و بار مـرده ( باشـد، طراحی و 
محاسـبات این سیسـتم ها، مدل سـازی دقیق و تجزیه و تحلیل سـازه ای اعضاء  اتصاالت و سیسـتم 
کامـل را بـادر نظـر گرفتن مخاطره آمیـز ترین شـرایط، الزامی می کنـد. از این رو با توجه به هندسـه 
اعضـای سـازه ای، کمانـش های کلـی، موضعی و پیچشـی باید مورد بررسـی قرار گیرنـد، ضمن آنکه 

اتصـاالت باید در آزمایشـات عملیاتـی و بارگذاری صحه گذاری شـوند.
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Racking Systems
سیستم  های انبارش راک



اجزای سیستم  انبارش راک
ستون:

انـواع سـتون در ايـن سيسـتم متناسـب با ميزان تحمـل بار هر دهانه و فواصل طبقات می تواند انتخاب گردد كه شـامل سـتون بـا مقاطع و ضخامت 
می باشد. متفاوت 

کفی ستون:
به منظور اتصال سـتون به زمين و توزيع بار روی كف و كمك به ايسـتايی سيسـتم، كفی سـتون با رول بولت مخصوص، متناسـب با ارتفاع و بار 

به زمين متصل شـده و در انواع سـبك، نيمه سـنگين، سـنگين  و فوق سنگين می باشد.

صفحه تراز :
در صـورت وجود شـيب يا ناهمواری تا نيـم درصد  از صفحه تراز كننده 
اسـتفاده می شـود. ايـن صفحات با توجـه به نوع كفی سـتون در دو نوع 

متفاوت توليد می شود.

X 120

مقطع

)mm(ضخامت

L 80

L / M 80
)سبک(

T / H / E 80
)نیمه سنگین(

H / E / X 100
)سنگین(

H / E / X 120
)فوق سنگین(

1.8 1.82 2 2.5 2.5 2.5

12010080 80

2 23 3

M 80 T 80 H 80 E 80 H 100 E 100 X 100 H 120 E 120

)mm(عرض

 با ضخامت 3 ميليمتر، محل
 استفاده عمدتا در پالت راک

نيمه سنگين و راک كفپوشدار

 با ضخامت 5 ميليمتر، محل
استفاده در سيستم پالت راک

سنگين

 جوشكاری شده با ضخامت كف
 10 ميليمتر، محل استفاده پالت
راک راهروباريك و خودراهرو

سبک نیمه سنگین سنگین فوق سنگین

جوشكاری شده وقوی
محل استفاده در پالت راک

بلند مرتبه

صفحه تراز کفی يک / دو تكه، 
دو بولت

صفحه تراز کفی يک تكه، 
يک بولت
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اجزای سیستم  انبارش راک
قاب راک :

يكی از مهمترين بخش های اين سيسـتم نگهداری، شـامل سـتون، مهاربند ضربدری و افقی با اتصال پيچ و مهره ای، 
كفی سـتون مهـره ای، صفحه تـراز و رول بلت اتصال جهت قاب به زمين می باشـد.

تا  16.000

700 800 900 1000 1100

ابعاد  استاندارد قاب

ارتفاع  )میلیمتر(

عمق  )میلیمتر(

16
002

15
011

14
02

1

13
03

0

12
04

0

110
49

100
58

89
92

80
01

70
10

60
20

50
29

39
62

30
48

61
0  1

21
9

19
81
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اجزای سیستم  انبارش راک
بازوی پالت راک :

در سيسـتم راک هنـگام اسـتفاده از پالـت، اقـالم پالتـی روی بازوهـا قـرار می گيـرد. ايـن بازوهـا از طريـق كليپ هـای ناخنی دار به سـتون متصل 
می گردنـد. در ايـن سيسـتم سـتون ها بـا گام 76 ميليمتـر پانـچ و امـكان تنظيم ارتفـاع را فراهـم می نمايد. 

Y  h)mm(

X3  X4

X5  X6

753000
75
75

-

6000
9000
12000

Class 400

Class 300A

Class 300B

Y3

75
100
125

-

X3  X4

X5  X6

-

75
75
75

Y3

-

100
125
150

X3  X4

X5  X6

-

100
100
125

Y3

-

100
100
125

ارتفاع طبقه Class 400 Class 300A Class 300B

سیستم راک راهرو بسیار باریک، تراک های چرخشی، راننده باال
سیستم راک راهرو عریض/ باریک، بارگذاری توسط تراک با چرخش 90 درجه )استکر، لیفتراک، ریچ تراک(

سیستم راک راهرو بسیار باریک، تراک های چرخشی، راننده پایین

توجهات
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اجزای سیستم  انبارش راک
بازوی پالت راک :

در سيسـتم راک هنـگام اسـتفاده از پالـت، اقـالم پالتـی روی بازوهـا قـرار می گيـرد. ايـن بازوهـا از طريـق كليپ هـای ناخنی دار به سـتون متصل 
می گردنـد. در ايـن سيسـتم سـتون ها بـا گام 76 ميليمتـر پانـچ و امـكان تنظيم ارتفـاع را فراهـم می نمايد. 

مقطع بازوی قوطی برش خورده با کلیپ سه ناخنه

ارتفاع مقطع

60-80-100

عرض

40

واحد

میلیمتر

مقطع بازوی رولفرم  برش خورده با کلیپ سه ناخنه

ارتفاع مقطع

3-3.5-3.75-4

76-89-96-102

عرض

2

51

واحد

اينچ

میلیمتر

مقطع بازوی رولفرم برش خورده با کلیپ چهار ناخنه

ارتفاع مقطع

4-4.5-5-5.5

102-114-127-140

عرض

2

51

واحد

اينچ

میلیمتر

رولفرمی

بازوی رولفرم  با کلیپ سه ناخنه

قوطی

بازوی قوطی استاندارد با کلیپ سه ناخنه

بازو  و  رولفرم چهار ناخنه

بازوی رولفرم  با کلیپ چهار ناخنه

مقاطع بازو:
انـواع بازوهـای رولفـرم دژپاد بـا مقاطـع  3  - 3.5 - 3.75 -  4  -  4.5   
5  -  5.5 اينچ قابل توليد و عرضه می باشـد كه متناسـب با نياز تحمل 

قفسـه انتخاب می گردد.

33.544.555.5
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اجزای سیستم  انبارش راک
قفل اطمینان بازو :

بـرای ايمنـی و جلوگيـری از جداشـدن بـازو از سـتون، از قفل اطمينان 
می شود. اسـتفاده 

رابط پشت به پشت :
بـرای اتصـال قاب هـا به هم و به منظور افزايش پايداری سيسـتم، اسـتفاده می شـود و در دو نوع پرسـی و جوشـی بر اسـاس شـرايط سـازه توليد 

می شود.

رابط سر به سر :
جهـت تأمين ايسـتايی و پايداری رديف های تكی سيسـتم بـا اتصال به 
رديف های دوبل )پشت به پشـت( اسـتفاده می شـود كه در سيسـتم های 

مرتفـع قابل اجرا می باشـد.
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محافظ ستون :
بـرای جلوگيـری از برخورد ليفتراک يا هر گونه وسـيله حمل و نقل ديگر 

با سـتون ها امكان اسـتفاده از محافظ سـتون فراهم می باشد.

ملحقات سیستم انبارش راک

زیر کویلی یا قرقره ای :
وسـيله ای اسـت بـا دو رابط كه امكان نگهـداری اقالمی به شـكل رول يا 

قرقـره در طبقـات قفسـه بندی راک را فراهم می كند.

کفپوش مفتولی :
برای پوشـش طبقات سيسـتم راک جايگزين كفپوش  - پالت پروفيلی 

بـرای نگهداری بارهای نيمه سـنگين و پرحجم
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ملحقات سیستم انبارش راک
واسطه افزایش ارتفاع ستون راک :

بـه منظـور اسـتفاده بهينـه از فضـا و اسـتفاده از قفسـه بندی موجـود با 
واسـطه افزايش ارتفاع، قابليت اسـتفاده از ارتفاع بيشـتر برای مشـتريان 
فراهم می گردد. واسـطه افزايش ارتفاع متشـكل است از دو قطعه داخلی 

و يـك قطعـه خارجـی كه توسـط پيـچ و مهره متصـل می گردد.

واشر فنری
 و تخت

واشر لوله ای

پیچ  بلند

واسط افزایش ارتفاع

بازوی تقویت :
بـرای نگهـداری پالت هـای غير اسـتاندارد يـا تقويت پالت هـای چوبی و 

پالسـتيكی  در طبقات كاربـرد دارد.

زیر جعبه ای :
بـا اسـتفاده از اين قطعه، بـدون نياز به پالت می توان جعبه يا بسـته های 

كارتونـی را روی طبقات نگهداری كرد.
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ملحقات سیستم انبارش راک
زیر  باکس پالت :

ايـن وسـيله به منظور نگهـداری و ايمنی در گذاشـت و برداشـت باكس 
پالت هـا در طبقـات قفسـه بندی مورد اسـتفاده قـرار می گيرد.

استاپ پشت قفسه :
در سيسـتم  قفسـه بندی راک كه به صورت پشت به پشـت اجرا می گردد، 
بـه منظـور جلوگيـری از ضربـه به پالت  مقابـل و اسـتقرار صحيح پالت 

روی بازوهـا در صـورت درخواسـت بهره بردار محاسـبه و ارائه می گردد.

زیر بشکه ای :
در صورتـی كـه نياز به نگهداری بشـكه فلزی و اسـتاندارد روی سيسـتم 
راک باشـد، از اين وسـيله استفاده می شـود. در اين حالت امكان استفاده 

افقی بشـكه و سـهولت در اسـتفاده از محتويات آن ميسر می باشد.
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ملحقات سیستم انبارش راک

پالت پروفیلی :
ايـن وسـيله به منظـور نگهـداری و ايمنی پالت هـای چوبی يـا صندوق 
بـا ابعـاد متفـاوت در طبقات قفسـه بندی پالـت راک مورد اسـتفاده قرار 

می گيرد.

زیر پالتی پرسی :
اين وسـيله جهت نگهداری و ايمنی پالت ها  ) به ويژه پالسـتيكی( با ابعاد 

متفاوت در طبقات قفسـه بندی پالت راک استفاده می شود. 

محافظ قاب :
اين محافظ از وسـائل ايمنی سيسـتم نگهداری اسـت كه از وارد شـدن 
ضربه هـای احتمالـی وسـايل حمل و نقـل مثـل ليفتـراک بـه قاب هـای 

قفسـه بندی جلوگيـری می كند.
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اجزاء و ملحقات سیستم انبارش راک

1- زير بشكه ای

6- بازو تقويت

9- محافظ قاب

10- توری پشت

11- کفپوش مفتولی

2- زير کويلی

4- زير باکس پالتی

8- محافظ ستون

3- زير جعبه ای

5- زير پالتی

7- استاپ پالت

1
7

2
6

8

11

9

10

3

4

5

نمودار  مقیاس های سیستم ها

حجم انبار)متر مکعب(

مساحت  انبار)متر مربع(

ریسک آسیب دیدگی کاال

)SKU(تنوع  اقالم

سرعت دسترسی به کاال

نظام گذاشت و برداشت بار

موبایل راک

18000

4000

کم

1650

FIFO

1

خودراهرو

24500

150/200

متوسط

2300

FIFO

5

خود جریان

27100

100

متوسط

2400

FIFO

1

پالت راک

33600

4000

کم

3050

FIFO

2

راهروباریک

25800

4000

کم

2350

FIFO

1
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250

500

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

750

1000

1250

1500

1750

2000

جریان
خود

ت راک متحرک
پال

خودراهرو

دبرگشت
خو

وباریک
راهر

ت راک دو عمقی
پال

پالت راک استاندارد

مساحت کف انبار به متر مربع

طح
س

هر 
در 

ده 
ش

ی 
دار

گه
ت ن

پال
اد 

عد
ت

ابعاد پالت ١٢٠ ١٠٠  سانتیمتر

راهنمای ظرفیت انبارش پالت در انواع سیستم  انبارش راک

ظرفیت انبارش و کاربرد های انواع راک :
محاسبه ظرفیت انبارش:

ايـن راهنمـا يـك شـاخص برای تخمين تعـداد پالت های انبارش شـده با توجه به مسـاحت انبار )فضای در دسـترس( در سيسـتم های راک 
می باشـد. )اندازه پالت ها X 120 100 سـانتيمتر فرض شـده اسـت(.

نحوه استفاده از این نمودار:
فـرض می كنيـم انبـاری بـه مسـاحت 3000 متـر مربـع موجود می باشـد می خواهيم تخميـن بزنيم در هـر طبقه چه تعـداد پالـت را می توان 

انبارش كـرد.
عـدد 3000 را در محـور x )افقـی( انتخـاب می كنيـم و به مـوازات محور Y )عمـودی( امتداد می دهيـم محل تالقی آن با نمـودار مورد نظر 

)در اينجا پالت راک اسـتاندارد فرض شـده اسـت( تعداد پالت های نگهداری شـده در هر سـطح را مشـخص می نمايد )يعنی عدد 750(
جزئیات زیر کمک خواهد کرد تا تعداد طبقات بارگذاری تعیین شود:

1- ارتفاع پالت با بار                 2- ارتفاع انبار                 3- ظرفيت و ارتفاع بارگذاری ليفتراک يا ريچتراک عادی
توجه:

ايـن نمـودار شـامل فضـای مجـاز بـرای عابريـن پيـاده و نيـز راهرو محـل تردد ليفتـراک يا ريچ تـراک می باشـد و اسـتفاده از انـواع مختلف 
ماشـين های حمـل بـار منجـر بـه تغيير تعـداد پالت هـای نگهداری شـده، می شـود.

www.link51.comماخذ: کاتالوگ شرکت لینک 51 -
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Conventional Pallet Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( پالت راک



سيسـتم پالـت راک دژپـاد بـرای اقـالم سـنگين و حجيـم پالتی مورد اسـتفاده قـرار می گيرد. ايـن اقـالم روی پالت های مسـطح يا پالت 
ديـواره دار بـه صـورت واحـد بـار قـرار می گيـرد و توسـط ليفتـراک جابجـا می شـود. پالت راک متناسـب بـا ارتفـاع سـالن و وزن اقالم تا 
چنـد طبقـه قابـل اجراسـت و بـا توجـه به ابعاد بـار، فاصله طبقـات نيز تغيير می كنـد. اين محصـول در اكثر صنايـع كاربرد فـراوان دارد.

سیستم انبارش پالت راک

3

عرض پالت عمق پالت

عرض ستونعرض راهرو
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مشخصات فنی محصول

متناسب با سالنارتفاع

متناسب با ابعاد پالت
135-270-330-390 
متناسب با ابعاد پالت

90-100-110

مطابق نیاز مشتری حداکثر تا 20/000 کیلوگرم

متناسب با وزن پالت حداکثر 4/000 کیلوگرم

قاب و اجزاء آن طوسی/ پودر )اپوکسی پلی 
استر( با شماره رال 7013

سایر اجزاء )بازو و رابط و ...( نارنجی پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 2011

استاندارد ملی ایران شماره 18840
En15629/En15635/En15512 استاندارد

FEM 10.2.02 آئین نامه

دهانه

عمق

دهانه

هر طبقه

* مهاربندی های ضربدری و افقی می تواند از ورق گالوانیزه استاندارد JISG3102 تولید شود.
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کاربردهای قفسه بندی پالت راک شامل :
1- انبارهای مواد و كاال و قطعات يدكی

2- سردخانه ها
3- كارگاه و سالن های توليد

ویژگی های قفسه بندی پالت راک شامل:
1- قابليت جابجايی طبقات با گام 76 ميلی متر

2- تنوع در ابعاد و تحمل بار
3- دسترسی آسان و سريع به كاال و مواد

4- قابليت اتصال پيچ و مهره ای اجزاء قاب به يكديگر
5- طراحی و نصب تا چند طبقه و بارگذاری متناسب 

با ارتفاع سالن

سیستم انبارش پالت راک

20



صنعت خودرو

صنعت خودرو
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صنعت دارويی

صنعت دارويی
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صنعت غذايی

صنعت شیمیايی و رنگ
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Double Deep Pallet Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( پالت راک دوعمقی



پالت راک دو عمقی:
اين سيسـتم مشابه سيسـتم انبارش پالت راک عادی می باشـد. اجزاء، ابعاد، 

ميزان عمق و مشـخصات آن همانند پالت راک تك عمقی هسـتند.
به منظور افزايش ظرفيت نگهداری بارهای واحد در سـطح يكسـان می توان 
از اين سيسـتم اسـتفاده نمود كه دو واحد پشـت سـر هم در طبقات دهانه 
هـای سيسـتم انبارش راک قابل بارگذاری اسـت و تردد به هريـك از راهروها 

را امـكان پذير می كند. 
بـه منظـور بهبـود سـرعت عملياتـی و امـكان دسترسـی و كاهـش دفعات 
گذاشـت و برداشـت توصيه می شـود. بارهـای واحد از يك نـوع در هر طبقه 

نگهداری می شـوند. 
در اين سيسـتم از نوع خاصی از وسـيله حمل و بارگذاری ريچ تراک شـاخ دار 

با قابليت افزايش طول )تلسـكوپيك( بايد استفاده شود.

نمای شماتیک:

سیستم انبارش پالت راک دوعمقی

سیستم پالت راک تک عمقی

سیستم پالت راک دوعمقی

عرض راهرو

عرض راهرو

عمق

عمق

فاع
ارت

فاع
ارت
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صنعت بهداشتی و آرايشی

صنعت بهداشتی و آرايشیصنعت بهداشتی و آرايشی

26



صنعت بهداشتی و آرايشی

صنعت بهداشتی و آرايشی

27



Narrow Aisle Pallet Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( راهروباریک



 سیستم انبارش راهرو باریک چیست
سيسـتم راهروباريـك، از كاربردهـای ديگـر سيسـتم پالـت راک می باشـد. در ايـن سيسـتم با اسـتفاده از ماشـين های خاص كـه قابليت 
گـردش در راهـرو بـا عـرض كـم و ارتقاع بيشـتر را دارند، امكان تجهيـز و بهره برداری  بهينه از حجم انبار ميسـر می گـردد. تفاوت اجرای 

ايـن سيسـتم بـا پالت راک بـا راهرو عريض، حساسـيت در اجـرا و تنظيمات خاص اين سيسـتم می باشـد.

مشخصات فنی محصول

800 تا 2000ارتفاع

135-270-330-390

90-100-110

حداکثر تا 20/000 کیلوگرم

حداکثر 4/000 کیلوگرم

قاب و اجزاء آن طوسی/ پودر )اپوکسی پلی 
استر( با شماره رال 7013

سایر اجزاء )بازو و رابط و ...( نارنجی پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 2011

استاندارد ملی ایران شماره 18840
En15629/En15635/En15512 استاندارد

FEM 9.831  آئین نامه

دهانه

عمق

دهانه

هر طبقه

* مهاربندی های ضربدری و افقی می تواند از ورق گالوانیزه استاندارد JISG3102 تولید  شود.
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نمای شماتیک راهرو باریک

ریل راهنما :
در سيستم راهروباريك با توجه به استفاده از ماشين های خاص، استفاده از ريل راهنما جهت هدايت ماشين الزامی می باشد.

Man-up Man-down

30



سیستم انبارش راهرو باریک
راهنمای عمومی:

راهرو
بـه منظـور تعريـف حداقـل عرض مفيـد راهرو ميان بارها، تعييـن مدل و نوع تجهيـزات جابجايی مكانيكی ضروری اسـت. اين اطالعـات در برگ 

مشـخصات فنی هر تجهيز جابجايی مكانيكی قابل دسـتيابی می باشـد.
بـه عنـوان راهنمائـی بـرای پالت هـا با ابعاد  1200 800 ميليمتر كه از وجه 800 ميليمتر آن برای گذاشـت و برداشـت اسـتفاده می شـود، نوع 

تراک مورد اسـتفاده به شـرح زير اسـت:

ارتفاع دسترسی و رواداری:
ارتفـاع مفيـد ميـان طبقات بارگذاری عبارت اسـت از مجموع ارتفاع پالت + ارتفاع بـار + رواداری ضروری. اين اندازه نبايد كمتر از مقادير ارائه شـده 

در صفحه 9 كاتالوگ باشـد. ارتفاع های دسـترس بستگی به نوع تجهيزات جابجايی مكانيكی دارد .
اين اطالعات در برگ مشخصات فنی هر نوع تراک قابل دستيابی است.

عرض راهرونوع وسیله حمل استاکر

از 2.200 تا 2.300 میلیمتراستاکر

از 3.200 تا 3.500 میلیمترلیفتراک عادی

از 2.600 تا 2.900 میلیمترریچ تراک

تراک چرخشی راهرو بسیارباریک راننده پایین

تراک چرخشی راهرو بسیارباریک راننده باال

از 1.400 تا 1.600 میلیمتر

از 1.700 تا 1.900 میلیمتر

از 1.400 تا 1.600 میلیمترجرثقیل انباشتگر

ارتقاع دسترسی و رواداری

استاکر

لیفتراک عادی

ریچ تراک

تراک چرخشی راهرو بسیارباریک راننده پایین

تراک چرخشی راهرو بسیارباریک راننده باال

حداکثر 40.000 میلیمترجرثقیل انباشتگر

حداکثر 5.200 میلیمتر

حداکثر 7.000 میلیمتر

حداکثر 11.000 میلیمتر

حداکثر 12.500 میلیمتر

حداکثر 12.500 میلیمتر
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صنعت غذايی

صنعت غذايیصنعت غذايی
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صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی
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Bulk Storage Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( کفپوشدار سنگین
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 سیستم انبارش کفپوشدار سنگین چیست
سيسـتم كفپوشـدار سـنگين )بالكی راک( دژپاد، يك كاربرد ديگر از سيسـتم راک اسـت، كه برای نگهداری بارهای حجيم و نيمه سـنگين 
كـه توسـط نفـر قابليـت جابجايی دارد مناسـب می باشـد. اين سيسـتم در تمامی مراكـز صنعتی و خدماتـی كاربرد فـراوان دارد. اين سـازه 
قابليـت اجـرا در چنـد طبقـه بـه همـراه راهروبندی و بالكن بـا توجه به تنوع در سـتون ها و بازوها با تحمل مـورد نياز خريد را دارا می باشـد.

بـا توجـه بـه اسـتفاده از مقاطع سـتون و بازوی سـنگين، دامنه وسـيع تری از ابعاد را برای خريـدار فراهم می نمايد و دسترسـی به طبقات 
توسـط پلـكان و باالبرهای باری امكان پذير می باشـد.

مشخصات فنی محصول
ارتفاع
دهانه
عمق

200 تا 1000
117-155-194-232-270

80-90-100-110

قاب و اجزاء و کفپوش آن طوسی/ پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 7013

سایر اجزاء )بازو و رابط و ...( نارنجی پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 2011

حداکثر تا 20/000 کیلوگرم

38

حداکثر 600 کیلوگرم بر متر مربع

80-90-100-110

استاندارد ملی ایران شماره 18840

En15629/En15635/En15512 استاندارد

دهانه
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* مهاربند ها و کفپوش می تواند از ورق گالوانیزه استاندارد JISG3302 تولید  شود.



نمای شماتیک کفپوشدار سنگین

عمق راکعرض راهروعرض پلكان
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اجزای سیستم انبارش کفپوشدار سنگین
کفپوش :

بـا چيدمـان كفپوش مخصوص روی بازوها، متناسـب با ميزان تحمل بار 
درخواسـتی، سطح مناسب بارگذاری بصورت دسـتی فراهم می گردد.

توری پشت قفسه بندی :
جهت حفاظت و جلوگيری از ريزش كاال از ارتفاع با اسـتفاده از قاب های متشـكل از نبشـی و توری مفتولی به روی سـتون ها قابل اجرا می باشـد. 

كـه ضمن جلوگيری از ريزش كاال، ايمنی پرسـنل انبار تضمين می گردد.

کفپوش

طول )سانتیمتر( 

80-90-100-110

عرض )سانتیمتر( 

38
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صنعت خودرو

صنعت خودرو
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صنعت پوشاک

صنعت خودرو
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Rack Supported Warehouse
خودسوله



 خودسوله چیست
خودسـوله دژپـاد، يـك راه حـل ويـژه و بـا صرفه جويـی بسـيار زياد بـرای صنايعی اسـت كه بدون سـاخت سـوله و صرفاً با كمك سيسـتم 
نگهـداری تصميـم بـه ايجـاد انبارهـای خـود دارند. اين سيسـتم، در واقـع يك پالت راک مخصوص اسـت كه سـازه آن توان تحمـل بارهای 
سـقف و ديـوار را دارا می باشـد. بـه طوريكـه عمـاًل مشـتری هزينه های سـاخت يك سـوله اعم از بتـن ريزی فونداسـيون تا اسـكلت و خرپا 
را بـه نفـع خـود صرفه جويـی می كنـد. در ايـن سيسـتم كه تـا 30 متر ارتفـاع قابليت اجرا دارد، سـاير خصوصيـات يك سيسـتم پالت راک 
ماننـد جابجايـی بـار توسـط ماشـين های مخصوص وجـود دارد. عالوه بر اينكـه اثرات بارهايـی چون باد، زلزلـه و برف، هنـگام طراحی مورد 
محاسـبه قـرار می گيرنـد. ديواره هـا و سـقف از جنس سـاندويچ پانل بـوده و تيرهايی نيـز به منظور اتصال اين پوشـش ها به سـقف )پرلين( 
مـورد اسـتفاده قـرار می گيرنـد كه باعث می شـود يك قفسـه راک به يك سـوله تبديل شـود. با اين انتخاب، مشـتريان ما كـه عمدتا صنايع 
بـزرگ و مـادر محسـوب می شـوند، از يـك صرفه جويی حداكثـری برخوردار خواهند شـد، چرا كه در عمل فضای از دسـت رفته ای نداشـته 

و از سـاخت و اجـرای سـازه های اضافی خـودداری می كنند.
كاربرد:

در انبارهای كاال و محصول، سردخانه ها، خودروسازی ها.
ويژگی ها:

همانطور كه اشـاره شـد، صنايع مختلف همواره با مشـكل انبارداری كاال مواجه هسـتند و به سـاخت سـوله برای نگهداری محصوالت روی 
مـی آورنـد كـه انبارهـای خودسـوله تـا حد زيادی اين مشـكل را حل كرده اسـت. از ويژگـی ها و خصوصيات اين سيسـتم نوين انبـارداری، 

می تـوان به مـوارد زير اشـاره كرد:
1- كاهش سرمايه گذاری در زمين و ساختمان افزايش ظرفيت انبارش مواد و كاال.

2- بهره برداری از كل انبار بعنوان سطح مفيد قابليت اجرا تا ارتفاع 25 متر.
3- طراحی اين نوع سازه با در نظر گرفتن اثرات باد، زلزله، برف، گذاشت و برداشت

 بار با ليفتراک های مخصوص و يا استكركرين.
4- حذف هزينه های ساخت سوله و صرفه جويی در بتن ريزی فونداسيون.

مشخصات فنی محصول

حداکثر تا 3000 سانتیمترارتفاع

135-230-270-330

700-900-1100
سیستم می تواند دوعمقی باشد

حداکثر تا 30000 کیلوگرم

پودر الکترواستاتیک )اپوکسی - پلی استر(

مایع هوا خشک اپوکسی )یک یا دو الیه(
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عمق

دهانه

ل 
حم

ت
بار

گ
رن

تر(
یم

انت
 )س

اد
ابع

استاندارد 2800زلزله ایران
EN15629/En15635/En15512 استاندارد
استاندارد ملی ایران شماره 18840

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ایران
FEM 9.831  آئین نامه
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 معرفی پروژه ملی
خودسـوله اجـرا شـده بـرای شـركت سـاپكو يكـی از پيچيده تريـن و بزرگترين سيسـتم های نگهـداری و جابجايی اسـت كـه در خاورميانه 
منحصربـه فـرد می باشـد. ايـن پـروژه كـه كارشناسـان اين صنعـت از آن بـه عنوان افتخـار ملی يـاد می كنند، موقعيـت جهانی دژپـاد را به 
عنـوان طـراح و سـازنده انبـار در كالس جهانـی تثبيـت كـرد. در ايـن پروژه يـك تيم كامل طراحـی و مهندسـی، ضمن ارايه طـرح توجيه 
اقتصـادی جايگزينی خود سـوله به جای سـوله سـازی، سـاير موارد ماننـد مكان يابی اجرای پـروژه، طراحی انبار با توجه به مسـاحت زمين، 
طراحی چيدمان انبار، ارايه مشـخصات عمومی سيسـتم های نگهداری مناسـب برای كاال های متنوع، تعيين مسـيرهای دسترسـی و ارتباط 
بيـن ايسـتگاه ها، ارايـه مشـخصات تمامـی تجهيـزات جابجايی و ذخيره سـازی ماننـد اسـتكركرين و ترانسـفركار و ... را تحت بررسـی های 

گوناگـون قـرار داده و پـروژه را در نزديكـی خطـوط مونتاژ شـركت ايـران خودرو احداث كرده اسـت.

مشخصات عمومی پروژه

ارتفاع کل

تعداد راهرو

تجهیزات

ظرفیت کل

سیستم

سرعت خدمات رسانی

25 متر

43600 پالت یک تنی

6 دستگاه استیکر کرین- 3 دستگاه 
RGV ترانسفرکار- 4 دستگاه

17 عدد

120 پالت در ساعت

تمام اتوماتیک
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MobilePallet Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( پالت راک متحرک



سیستم انبارش پالت راک متحرک
سيسـتم قفسـه بنـدی موبايـل راک دژپـاد با حداقل نمـودن تعداد راهروی مـورد نياز بين رديف  های قفسـه بندی، حداكثـر بهره برداری 
از فضـای انبـار را امكان پذيـر می سـازد. ضمـن آنكـه بـدون نيـاز بـه هـر گونـه جابه جايـی اضافـی، به كليـه پالت هـا دسترسـی خواهيد 

داشت.
ايـن امـر به واسـطه نصب سـازه قفسـه بندی بـر روی شاسـی های متحرک موتـوردار ميسـر می گردد. اين شاسـی های متحـرک بر روی 
ريل هايـی كـه در كـف انبـار اجـرا می شـوند، حركـت می كننـد. بدين ترتيـب، كافيسـت اپراتـور راهروی مـورد نظـر را انتخـاب نموده و 
فرمـان جابه جايـی را صـادر نمايـد تـا بلوک هـای قفسـه بنـدی شـروع بـه حركت كـرده و راهـروی مـورد نظر به منظـور انجـام عمليات 

گذاشـت/ برداشـت بار گشـوده شود.
صـدور فرمـان جابه جايـی بـا اسـتفاده از ريمـوت كنتـرل، پنل هـای واقع بـر روی بلوک های قفسـه بنـدی و نيز، سيسـتم مديريـت انبار 

)WMS( امكان پذيـر اسـت.
بـا بكارگيـری ايـن راه حـل منحصـر به فرد، درصـد بهره برداری از سـطح انبار تا بيـش از 95% افزايـش يافته و هزينه های سـرمايه گذاری 

به ميـزان قابل توجهی كاهـش می يابد.
بـا بكارگيـری قفسـه بنـدی موبايـل راک دژپـاد، فضای مـورد نياز انبـار جهت ذخيره سـازی تعداد معينـی پالت به نصف كاهـش می يابد. 

در نتيجـه علی رغـم افزايش هزينه قفسـه بنـدی، هزينه سـرمايه گذاری در مجموع كاهـش می يابد.

ویژگی :
1- حداكثر بهره برداری از فضای انبارها و سردخانه ها

2- قابل اجرا در محيط های با دمای 30- تا 45+ درجه سانتيگراد
3- امكان متمركزسازی انبارها و مديريت يكپارچه آنها

4- دسترسی 100% به كليه پالت ها
5- كاهش مساحت مورد نياز انبارها

6- افزايش ظرفيت انبار بدون نياز به ساخت انبار جديد
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سیستم انبارش پالت راک متحرک
در صـورت بكارگيـری سيسـتم های قفسـه بنـدی سـنتی 50% از فضـای انبـار پـرت می شـود كـه ايـن امـر متـرادف بـا افزايـش هزينـه 
سـرمايه گذاری اسـت. امـا با به كارگيری سيسـتم قفسـه بنـدی موبايل راک دژپـاد، فضای مورد نيـاز انبار جهت ذخيره سـازی تعداد معينی 
پالـت بـه نصـف كاهـش می يابـد، در نتيجـه علـی رغـم افزايش هزينه قفسـه بنـدی، هزينه سـرمايه گـذاری در مجمـوع كاهـش می يابد.



صنعت غذايی

صنعت غذايیصنعت غذايی
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Drive-in Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( خودراهرو



سیستم انبارش خودراهرو چیست
ايـن سيسـتم قفسـه بندی ضمـن قابليـت نگهـداری بارهـای واحـد در طبقات، امكان گذاشـت و برداشـت بـار از طريـق ورود ليفتراک به 
كانال هـای قفسـه بندی را فراهـم می كنـد. ويژگـی اصلـی اين سيسـتم كه آن را از سـاير سيسـتم های نگهـداری متمايز می سـازد، حذف 
راهروهـای اضافـی و اسـتفاده 75% از فضـای انبـار اسـت كـه ايـن امـر باعـث افزايـش نسـبت بار نگهداری شـده به سـطح می شـود. در 

.)LIFO سيسـتم خودراهـرو، آخريـن بار گذاشـته شـده، اولين بار قابل برداشـت اسـت )نظـام
بـا در نظـر گرفتـن تنـوع و قابليت هـای فـراوان ايـن سيسـتم، امـروزه بكارگيـری آن در بسـياری از انبارهای مـواد اوليه و انبـار محصول  

صنايـع رواج يافتـه، به طـوری كـه بخـش مهمـی از پروژه هـای داخلـی و صادراتـی بـا اسـتفاده از ايـن محصول تجهيز شـده اسـت.
توجه مهم: اين سازه با توجه به نحوه ی استفاده و كاربرد آن از محاسبات خاص سازه ای برخوردار می باشد. و در اجرای آن دقت الزم مورد نياز است.

En15629/En15635 استاندارد
FEM 10.2.07 آئین نامه

استاندارد ملی ایران شماره 18840 ا و
ه ه

نام
ن 

آئی
ها

رد 
دا

تان
اس

مشخصات فنی محصول

قاب و اجزاء آن پودر )اپوکسی پلی استر( 200 تا 1000ارتفاع
با شماره رال 7013

سایر اجزاء )بازو و رابط و ...( نارنجی پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 2011

استاندارد 135-150 
)یا متناسب با ابعاد پالت خریدار(

از 2 پالت الی 8 پالت

برای هر پالت حداکثر تا 2/000 کیلوگرم

دهانه

عمق

پالت

مل
تح

تر(
یم

انت
)س

اد 
ابع

گ
رن

* مهاربند ها و ریل می تواند از ورق گالوانیزه استاندارد JISG3302 تولید  شود.
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نمای شماتیک خودراهرو
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ویژگی مهم خودراهرو دژپاد
با توجه به اسـتاندارد پالت در ايران با عرض 120 سـانتيمتر و دو نوع بازوی موجود امكان اجرای قفسـه با دهانه های 135 و 150 سـانتيمتر مهيا 

می باشـد. در صورت اسـتفاده پالت خاص و بزرگتر امكان محاسـبه سـازه ای برای دهانه های بزرگتر وجود دارد.
اين سيستم امكان استفاده از دامنه گسترده تری از انواع ليفتراک ها را فراهم آورده و نياز با تأمين ماشين آالت خاص نمی باشد.

مهاربندی های الزم در این سیستم شامل:
1- بازوی خاص و پيچ و مهره ای سقف به همراه اتصاالت مهاربند ها

2- مهاربند ضربدری و پيچ و مهره ای در سقف
3- مهاربند ضربدری و پيچ و مهره ای در پشت

4- بازوی خاص و پيچ و مهره ای در پشت
5- رابط بين قاب با استفاده از ريل

6- كفی ستون دو تكه و خاص
7- رول بولت مخصوص متناسب با ارتفاع سيستم

رواداری ها و فضاهای خالی در سیستم خودراهرو :

1350 1200

1500 1200233 150

158 75

1034 83

1034 83

150

150

A EC FD G T

فضاهای خالی از نمای جلو )میلیمتر(
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اجزا و ملحقات خودراهرو
محافظ ستون، بازو و ریل خودراهرو:

بازو و ريل با طراحی خاص و شيب الزم كه به عنوان راهنما عمل نموده و باعث سهولت در گذاشت و برداشت پالت برای بهره بردار می گردد.
ريل به عنوان تكيه گاه محل استقرار پالت عمل نموده و از طريق پيچ و مهره مخصوص به قاب ها متصل می گردد.

استاپ ريل

مهار سقف

کفی ستون و صفحه تراز

پالت مخصوص خودراهرو

بازو - 1350 میلیمتر بازو - 1500 میلیمتر محافظ بازو

ريل بارگذاری
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صنعت پخش مواد غذايی

صنعت غذايی

صنعت غذايی
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Shuttle Drive-in Racking 
سیستم انبارش )قفسه بندی( شاتل درایوین



صرفه جویی در زمان، فضا و هزینه
1- چگونه با به کارگیری شاتل درایوین در زمان خود صرفه جویی کنید؟

در سيسـتم قفسـه بندی درايويـن سـنتی، ليفتـراک بـا ورود به كانال های قفسـه بنـدی، عمليات ذخيـره سـازی و بازيابی پالـت  را به انجام 
می رسـاند. ايـن فعاليـت، نيـاز بـه دقت بـاالی اپراتـور دارد و لذا، فعاليتی زمان بر اسـت. در سيسـتم شـاتل درايوين، جابجايی بـار در داخل 
كانال هـا توسـط دسـتگاه شـاتل انجـام می گـردد. در نتيجـه، هـم مـدت زمـان الزم جهـت انجـام عمليـات و هـم ريسـك آسـيب ديدگی 

تجهيـزات، كاالهـا و اپراتور كاهـش می يابد.
2- چگونه با به کارگیری شاتل درایوین در فضای انبار خود صرفه جویی کنید؟

سيسـتم قفسـه بندی شـاتل درايوين همچون قفسـه بندی خودراهروی سـنتی با حذف راهروهای ترددی بين قفسـه ها موجب بهره برداری 
بهينـه از سـطح انبـار و در نتيجـه، صرفه جويـی در فضـا می گـردد. به عـالوه، از آنجا كه در ايـن روش امـكان اجرای كانال های قفسـه بندی 
بـا عمـق بسـيار زيـاد  وجـود دارد،  لـذا می تـوان تعداد راهروهـای مورد نياز در مقابل سيسـتم قفسـه بندی را نيز به  حداقـل ممكن كاهش 
داده و از ايـن طريـق در فضـای انبـار صرفه جويـی نمـود. امكان بهره منـدی از كانال های با دهانـه كوچك تر يكی ديگـر از داليل صرفه جويی 

در فضـا در اين روش می باشـد.
3- چگونه با به کارگیری شاتل درایوین در هزینه های خود صرفه جویی کنید؟

سيسـتم شـاتل درايويـن بـا افزايـش ظرفيت انبار بـدون نياز به سـاخت انبار جديـد و نيز كاهش تعـداد تجهيزات مورد نياز جهت گذاشـت 
و برداشـت بـار ماننـد ليفتـراک، موجـب كاهـش هزينه های سـرمايه گذاری انبـار می گردد. البته سيسـتم های قفسـه بندی ديگـر  همچون 
خودجريـان و خودبرگشـت نيـز از ايـن مزايـا برخوردارنـد، اما هزينه اجـرای آن ها بـه مراتب باالتر از هزينه اجرای اين سيسـتم می باشـد. از 
سـوی ديگـر شـاتل بـا افزايـش سـرعت عمليات انبـار، كاهش تعداد نيروی انسـانی مـورد نيـاز و صرفه جويـی در مصرف انـرژی، هزينه های 

عملياتـی انبـار را به ميـزان قابل توجهی كاهـش می دهد.
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محاسن به کارگیری شاتل درایوین در یک نگاه

1- بهینه سازی هزینه های سرمایه گذاری
- افزايش ظرفيت انبار بدون نياز به ساخت انبار جديد

- كاهش تجهيزات مورد نياز جهت گذاشت و برداشت بار مانند ليفتراک
2- بهینه سازی هزینه های عملیاتی

- افزايش سرعت عمليات انبار
- كاهش تعداد نيروی انسانی مورد نياز
- كنترل موجودی دقيق، سريع و آسان

- كاهش هزينه های تعميرات و نگهداری
- صرفه جويی در مصرف انرژی با استفاده از باتری ليتيومی

3- افزایش سطح ایمنی انبار
- افزايش ايمنی نيروی انسانی
- افزايش ايمنی كاالها و مواد

- افزايش ايمنی تجهيزات انبار
4- انعطاف پذیری در کاربرد

- قابليت استفاده در محيط های با دمای 30- تا 45+ درجه سانتيگراد
Lifo-Fifo-Fefo پشتيبانی انواع نظام های گذاشت و برداشت بار مانند -

- امكان نگهداری تنوع بيشتری از اقالم )SKU( در مقايسه با خودراهرو سنتی
- قابليت نگهداری انواع پالت با عمق های متفاوت در هر يك از كانال های قفسه بندی

- جابجايی آسان شاتل بين كانال های قفسه بندی توسط انواع تجهيزات گذاشت و برداشت بار
- امكان كاربرد در سيستم های خودراهروی سنتی پس از بررسی و اعمال اصالحات مورد نياز
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مشخصات فنی محصول

~ 33 - 30 متر بر دقیقه  سرعت حرکت با بار

~ 66 - 63 متر بر دقیقه  

16 - 12 - 10 ساعت

Lithium Lon MNC

3 ساعت

53 ولت

5.5 ساعت

 ~ 13 کیلوگرم 

حداقل 900 مرتبه شارژ

EU 240/50 Vac/HZ
EU 115/60 Vac/HZ

1
:ST

:BZ

از 5+ تا 45+ درجه سانتیگراد
از 4+ تا 30- درجه سانتیگراد

700 وات

400 وات

سرعت حرکت بدون بار

مدت زمان کارکرد در روز

نوع

مدت زمان الزم جهت شارژ تا 80% در دمای 20 درجه سانتیگراد

ولتاژ

مدت زمان الزم جهت شارژ تا 100% در دمای 20 درجه سانتیگراد

ظرفیت

عمر مفید باتری )در صورت استفاده صحیح(

قدرت ایستگاه شارژ

تعداد باتری بر روی ماشین

دمای محیط فعالیت

قدرت موتور حرکتی

قدرت موتور باالبر

تل
شا

رد 
لک

عم
ری

بات
ها

ور
وت

م
صه

شخ
م

مدل ها و ابعاد شاتل درایوین

ظرفیتمدل
)کیلوگرم(

عمق پالت
)میلیمتر(

پهنای پالت
)میلیمتر(

ارتفاع باالبر
)میلیمتر(

وزن دستگاه
)کیلوگرم(

A
)میلیمتر(

B
)میلیمتر(

C
)میلیمتر(

SAT.0812.ST.LTH

SAT.1010.ST.LTH

SAT.1012.ST.LTH

SAT.1111.ST.LTH

SAT.1112.ST.LTH

SAT.1165.ST.LTH

SAT.1212.ST.LTH

SAT.1210.ST.LTH

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

800
1000
1000
1100
1100
1165
1200
1200

1200
1000
1200
1100
1200
1165
1200
1000

175
175
175
175
175
175
175
175

884
1084
1084
1184
1184
1249
1304
1304

947
820
947
820
947
947
947
947

45
45
45
45
45
45
45
45

220
230
230
230
230
230
230
230
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مشخصات فنی محصول

نوع

نیروی محرک

حداکثر مقدار مصرف به هنگام دریافت

فرکانس رادیویی

باتری

50 میلی  آمپر

ال سی دی 2*16

500 میلی  آمپر ساعت - 4.8 ولت

در صورت عدم استفاده به مدت 3 دقیقه فعال می شود

IP 65

55 میلی  آمپر

در صورت استفاده مداوم 10ساعت
در حالت Stand-by 1300 ساعت 

صفحه نمایش

شارژ باتری

Stand-by کارکرد

محافظ

حداکثر مقدار مصرف به هنگام ارسال

عمر باتری )در دمای 20 درجه سانتیگراد(
در صورت استفاده صحیح

ور
ه د

 را
 از

رل
کنت
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از شاتل درایوین تا انبار تمام اتوماتیک

 WiFi 1- شاتل
شـاتل WiFi، كاربـرد نوآورانـه سيسـتم شـاتل همراه با هندهلـد )Hand Held( و ماشـين های هدايت خـودكار )AGV( اسـت. در اين نوع 
ماشـين نيـاز بـه صـدور فرمان  ها به صورت دسـتی توسـط اپراتـور وجود ندارد، بلكـه عمليات به صورت خـودكار و از طريـق فرمان هايی كه 
توسـط سيسـتم مديريـت انبـار )WMS( و به واسـطه فناوری WiFi ارسـال می شـوند، انجـام می گردد. منبع انرژی ماشـين همچـون باتری 

ليتيومی اسـت كه بر روی ماشـين قـرار دارد.
 )Shuttle + Mover( 2- شاتل بدون باطری همراه با ارابه

ايـن نسـل از دسـتگاه شـاتل بـا هـدف تمـام اتوماتيـك نمـودن عمليـات انبـار طراحـی شـده اسـت. در ايـن روش، جابجايی ماشـين بين 
كانال هـای مختلـف قفسـه بندی بـه صـورت خـودكار و توسـط تجهيـزات مكملی تحت عنـوان ارابـه )Mover( انجـام می گيرد. بـا توجه به 
نـرخ ورود و خـروج كاال بـه / از انبـار می تـوان از تعدادمحـدودی از ارابـه بـه همـراه باالبر جهـت جابجايی ارابـه در طبقات اسـتفاده كرد و يا 
آنكـه يـك ارابـه بـه هـر يـك از طبقـات تخصيـص داد. ايـن نوع شـاتل  فاقـد باتری بـوده و انـرژی مورد نيـاز آن توسـط يك خـازن تامين 
می شـود، كافيسـت ماشـين بـه مـدت 7 ثانيه بر روی دسـتگاه مـادر يا به عبـارت ديگر ارابـه قرارگيرد تا انـرژی مورد نياز خـود جهت انجام 

فرمـان بعدی را تاميـن نمايد.
)Shuttle + Stacker  Crane(3- شاتل بدون باطری همراه با استکرکراین

در ايـن سيسـتم نيـز عمليـات انبـار به صـورت تمام اتوماتيـك و بدون دخالت نيروی انسـانی صـورت می گيرد. بـا اين تفاوت كـه جابجايی 
شـاتل بيـن كانال هـای مختلف قفسـه بندی توسـط اسـتكركرين انجام می شـود. تركيب اين ماشـين و اسـتكركرين اين مـكان را در اختيار 
شـما قـرار می دهـد تـا همزمـان از مزايـای انبارهـای بسـيار مرتفـع و انبارهـای بـا تراكم بـاال بهره منـد شـويد. چرا كه بـا به كارگيـری اين 

تجهيـزات می تـوان سيسـتم های قفسـه بندی خودراهـرو را بـا عمـق و ارتفاع بسـيار زياد اجـرا نمود.
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موارد استفاده شاتل خودراهرو
کارکردهای استاندارد شاتل درایوین 

1- ذخيره سازی
2- بازيابی

3- بازيابی مداوم
4- شمارش فرمان ها

5- مديريت دستی شاتل ها
6- اعالم نياز به نگهداری و تعميرات

7- كنترل از راه دور با امكان كنترل همزمان 4 شاتل
8- تنظيم فاصله بين پالت ها از 40 تا 150 ميليمتر

کارکردهای استاندارد شاتل درایوین 
1- ذخيره سازی مداوم

)PLUS( 2- بازيابی مداوم بهبودی يافته
3- شمارش پالت ها ) انبارگردانی(

4- نظم دهی پالت ها و آزاد سازی فضاهای خالی
5- جلوگيری از برخورد دو شاتل در يك كانال

6- امكان ذخيره سازی پالت های با عمق متفاوت در يك كانال
7- تنظيم فاصله بين پالت ها تا بيش از 350 ميليمتر

8- نرم افزار تشخيص خطا )عارضه يابی(
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صنعت غذايیصنعت غذايی

صنعت نفت
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Pallet Flow Rack
سیستم انبارش )قفسه بندی( خودجریان



 سیستم انبارش خود جریان چیست
ايـن سيسـتم، از رولـر نقاله هـا در سيسـتم راک )كه به صورت شـيب دار و بار به كمك نيروی ثقـل از دهانه ورودی به سـمت دهانه خروجی 
حركـت كـرده و توسـط سيسـتم ترمز اتومات در نوبت برداشـت بار قرار می گيرد( تشـكيل يافته اسـت و در انبارهای با نظـام FIFO )اولين 
خروجـی اوليـن ورودی( كاربـرد دارد. بـا اسـتفاده از ايـن سيسـتم ضمن حداكثر اسـتفاده از سـطح و فضا ی انبـار، در بهره گيـری از نيروی 

انسـانی و وسـايل حمل و نقـل، صرفه جويی قابـل توجهی به عمـل می آيد.
از ويژگی هـای ايـن سيسـتم، طراحـی و نصب چنـد طبقه و بارگذاری متناسـب با ارتفاع سـالن، اتصـاالت پيچ و مهره ای، اجزای قـاب و تنوع 
در ابعـاد و تحمـل بـار می باشـد. سـردخانه ها، انبارهـای محصول و مواد اوليـه صنايع دارويی و غذايـی و انبارهای كناری خـط توليد )تغذيه( 

از مـوارد كاربـری ايـن محصـول می باشـند و از مزيت هـای آن تخصيص هر محصول به يك سـلول می باشـد.

مشخصات فنی محصول

تا 9 مترارتفاع

متناسب با ابعاد پالت

حداکثر تا 2/000 کیلوگرم

حداکثر تا 12/000 کیلوگرم

سایر اجزا مانند بازو و مهاربند سقف و ریل، نارنجی 
پودر ) اپوکسی -پلی استر( با شماره رال 2011

اجزا  متحرک، رولرها، راهنما و سیستم ترمز با 
پوشش گالوانیزه

قاب ها، اجزاء مربوط و مهاربندی های پشت و سقف، 
طوسی پودر) اپوکسی -پلی استر( با شماره رال 2011 
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استاندارد ملی ایران شماره 18840اس

En15629/En15635/En15512 استاندارد
FEM 10.2.02 آئین نامه
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اجزای سیستم انبارش خودجریان
اجزای طبقه بندی :

طبقه های اين سيستم از اجزای پالت راک تشكيل شده است.
به عالوه اجزای متحرک كه قابليت جابجايی كاال را بر عهده دارد كه شامل:

1- ترمز: برای تنظيم سرعت پالت كه در طول مسير حركت مورد استفاده قرار می گيرد.
2- متوقف كننده ها )استاپر(: برای متوقف ساختن پالت در انتهای مسير حركت استفاده می شود.

3- غلطك )رولر(: برای انتقال پالت در اثر نيروی گرانش و با شيب متناسب با بار و نوع پالت استفاده می شود.

متوقف کننده )استاپر(
جهـت رعايـت اصول ايمنـی در زمان برداشـت پالـت، اين قطعه 

مانـع از حركـت بـه جلو پالـت قبلی به سـمت كاربـر می گردد.

ترمز
بـا اسـتفاده از رولرهـای تنظيـم كننـده سـرعت پالـت، جهـت 
جلوگيـری از ضربه هـای پالت به پالت جلوئی اسـتفاده می گردد.

غلتک )رولر(
رولرهـا در طـول مسـير وظيفـه روان سـازی، سـهولت و حركت 

پالـت بـه جلو می باشـد.
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صنعت خودرو

صنعت خودرو
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Carton Flow Rack
سیستم انبارش )قفسه بندی( خودتغذیه



 سیستم انبارش خودتغذیه چیست
خطـوط مونتـاژ و پخـش و توزيـع از ايـن سيسـتم به عنـوان يك انبار ميانی اسـتفاده می كننـد. ريل های شـيب دار و غلطك هـا باعث ايجاد 
جريـان دايمـی بـرای تغذيـه خطـوط مونتـاژ و توزيـع شـده و تا 75% بـه كاهش طی مسـافت توسـط كارگـر می انجامد. اين سيسـتم يك 
تلفيـق صحيـح از پروسـه نگهـداری و بازيابـی كاالسـت كه منجربـه برقراری حداقـل تماس كارگـران خطوط مونتاژ بـا كاربـران انبار اصلی 

شـده و سـرعت عمـل، امنيت و راندمـان كار را بـاال می برد.
ابعاد دهانه اين سيسـتم متناسـب با نياز مشـتری بوده و تعداد طبقات حداكثر تا چهار طبقه شـامل سـه طبقه رفت  و  يك طبقه  برگشـت 

توليـد می شـود. نظـام گردش كاال در خودتغذيه به صورت FIFO بوده و امكان سـفارش چينی نيـز وجود دارد.

مشخصات فنی محصول

با توجه به نیاز مشتری و دسترسی کارگرارتفاع

با توجه به نیاز مشتری و ابعاد بار

با توجه به نیاز مشتری و حجم نگهداری کاال

سه طبقه رفت، یک طبقه برگشت

چهار طبقه رفت، یک طبقه برگشت

قاب و اجزای مربوطه طوسی پودر )اپوکسی - 
پلی استر( با شمار رال 7031

ریل غلطک ها: گالوانیزه

شامل ریل و قرقره با گام 33 میلیمتر

شامل ریل و قرقره با گام66 میلیمتر و فاصله 
بین ریل ها

تیرهای دهانه ای، عمقی، بازوی مهاردهانه: نارنجی 
پودری )اپوکسی - پلی استر( با شمار رال 2011
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اجزای سیستم انبارش خودتغذیه

نمای شماتیک خودتغذیه

شامل:

1- قاب

2- تيرهای دهانه ای

3- تيرهای عمقی

4- ريل غلطك ها

5- غلطك های پالستيكی

6- كاست

کاست پر چرخککاست کم چرخک

محل استقرار
 پرسنل خط مونتاژ

محل استقرار انبار دار
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صنعت خودرو

صنعت خودرو
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Containers
انواع ظروف )پالت وپالت دیواره دار(



 ظروف )پالت و پالت دیواره دار( چیست
پالـت عمومـاً بـرای اقالمـی كـه دارای شـكل و حجـم هندسـی منظم يا كيسـه و... كـه قابليت چيدمان روی هم را داشـته باشـند اسـتفاده 
می گـردد. پالت هـا توسـط وسـائل حمل و نقـل مثـل جـك پالـت و انـواع ليفتـراک جابجـا می گـردد كه ضمـن كاهـش هزينه  پرسـنلی در 

واحدهـای صنعتـی باعـث سـالمت در نگهـداری كاال و سـهولت و سـرعت در جابجايـی می گردد.
پالت هـا بـه صـورت اسـتاندارد بـه ابعـاد  120×100  و 120×80 عرضـه می گـردد. در برخی از واحدهای صنعتی متناسـب بـا نوع محصول 

يـا مـواد اوليـه در ابعـاد بزرگ تـر و يـا كوچك تـر هم به صـورت سفارشـی قابل عرضه می باشـد.
انواع ظروف شامل: 1- پالت    2- پالت ديواره دار    3- ظروف سفارشی
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انواع پالت
پالت مسطح :

اين پالت، سـكويی قابل حمل و نقل اسـت كه برای گذاشت و برداشـت بار 
توسـط ليفتراک و بارهايی كه شكل منظم هندسی دارند، مناسب است. 
اقالم صنعتی، لوازم شكسـتنی، بسـته های كيسـه ای و كارتنی از دسـته 
بارهايی اسـت كه با پالت مسـطح جابجا می شـوند. اين پالت صرفاً برای 

قفسـه های پالتی به كار می رود.
ابعـاد پالـت مسـطح تابعی از ابعـاد دهانه، عمـق و نحوه چيدمـان آن در 
سيسـتم قفسـه بندی اسـت و در 2 نوع دو و چهـار طرفه )قابليت حمل 
از دو و چهـار سـو( و همچنيـن يك و دو رو )قابليت گذاشـتن بـار در دو 

طـرف( توليد می شـود.
پـل پالـت اسـتاندارد با عـرض 120 و ارتفـاع 35 ميليمتر و پايـه پالت از 

قوطـی 40100 و 4080 قابليـت ارائـه را دارد.
انواع پالت رایج شامل:

1- پالت تخت يكرو - دوطرفه
2- پالت تخت يكرو - چهارطرفه

3- پالت تخت دورو - دوطرفه
4- پالت تخت دورو - چهارطرفه

ابعاد پالت مسطح

عمق  )میلیمتر(

100

100

120

100

100

120

عرض  )میلیمتر(

100

120

80

100

120

80

ارتفاع  )میلیمتر(

12

12

12

14

14

14

يک رو دو طرفه سبکيک رو و دو طرفه سنگین

دو رو و دوطرفه سنگین دو رو چهار طرفه
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پالت دیواره دار )باکس پالت( چیست
پالـت ديـواره دار عمومـاً برای نگهـداری اقالم فله كه دارای شـكل هندسـی 
منظـم نمی باشـند و نيـاز بـه نگهداری آن هـا در انبـار وجـود دارد با قابليت 
چيدمـان چنـد عدد روی هم، امكان اسـتفاده بهينه از فضای انبـار را فراهم 
می نمايـد. بـا توجـه بـه اينكـه جابجايـی ايـن ظروف توسـط جـك پالت يا 
ليفتـراک امـكان پذيـر می باشـد باعـث صرفه جويی در زمـان و اسـتفاده از 

فضـا و سـرعت در گذاشت و برداشـت كاال می گـردد.
پالت دیواره دار بر اساس پایه:

1- پالت ديواره دار با پايه نعلبكی )جهت چيدمان روی هم(
2- پالت ديواره دار با پايه تير حمال برای چيدمان در قفسه راک

پالت ديواره دارپالت ديواره دار درب دار
)ديواره کوتاه(

پالت ديوار دار
)جدا شونده(

پالت ديواره دار يک طرفه بازپالت ديواره دار با تیر حمال
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انواع پالت دیواره دار سفارشی 
پالت هـای ديـواره داری می باشـند كـه مطابق سـفارش مشـتری، در ابعاد و اشـكال متنوع اتصاالت اجـزا و ظرفيت های متفاوت، طراحی و سـاخته 
می شـوند. بدنـه پالت هـای  ديـواره دار بـه صورت هـای ثابت، جداشـونده و لواليی )تاشـو( سـاخته شـده و بـا تـوری، ورق كركره ای يا ورق مشـبك 

پوشـيده می شود.
اين نوع پالت ها بسته به نياز مشتری، از اتصاالت متنوعی چون، جوش، پرچ، نقطه جوش، پيچ و مهره و فاق و زبانه بهره می گيرد.

انواع پالت دیواره دار سفارشی شامل:
1- پالت ديواره دار تاشو: از مزيت های اين نوع باكس پالت صرفه جويی در هزينه حمل و نقل می باشد.

2- پالت ديواره دار با ديواره ورق.
3- پالت ديواره دار با افزودن شمش قايقی جهت انتقال روی سيستم كانوايرها.

4- پالت ديواره دار با ديواره كشوئی و متحرک
5- پالت ديواره دار خاص:  معموالً مطابق درخواست و نياز بهره بردار طراحی و توليد می گردد.
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انواع ظروف خاص
پالت الستیک :

ايـن پالـت برای نگهـداری و جابجايی انواع السـتيك های خـودرو به كار 
مـی رود و قابليـت چيدن روی هـم را دارد. اين محصول به رنگ طوسـی 
آلكيد هوای خشـك به شـماره رال 7031 عرضه شده و پوشش گالوانيزه 

و سـاير رنگ هـا نيز در صورت سـفارش، قابل ارايه می باشـد.

پالت بشکه :
در صـورت نيـاز بـه نگهداری و جابجايی بشـكه اسـتاندارد، پالت بشـكه 
يكی از بهترين پيشنهادهاسـت. اين پالت ضمن نگهداری افقی بشـكه ها 
امكان نصب  شـير و تخليه محتويات را مهيا كرده و تا 5 پالت، روی هم 

قابليت نگهداری دارد.
ايـن محصـول به رنگ نارنجی آلكيد هوا خشـك بـه شـماره رال 2001 
عرضـه شـده و پوشـش گالوانيـزه گـرم و سـاير رنگ هـا  نيـز در صورت 

سـفارش، قابـل ارايه می باشـد.

پالت الستیک
نوع پالت الستیک

اتوبوس/کامیون/تریلروانت / مینی بوسسوارینوع اتومبیل

8-6 حلقه10-8 حلقه

42

12-10 حلقه

5

ظرفیت الستیک

تعداد قابل چیدن 
روی هم

سنگینمتوسطسبک
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سیستم انبارش بازویی
Cantilever Racking



 سیستم انبارش بازویی چیست
سيسـتم قفسـه بنـدی بازويـی )كانتـی لـور(، بـا حذف سـتون جلو بـرای انـواع كاالی شـاخه ای و طولـی مانند بندل هـای لوله يـا پروفيل، 

شـافت های طولـی و سـنگين و يـا صنـدوق بـا طـول نامحـدود، سـهولت در بارگـذاری و برداشـت را در ارتفـاع فراهـم می نمايد.
- محاسـبات سـازه ای و طراحـی ايـن سيسـتم در حالـت يكطرفـه و دوطرفه به نحوی شـده اسـت كه پايداری قفسـه در صـورت بارگذاری 

نا متقـارن همچنان  حفظ شـود. 
- تنظيم طبقات در اين سيسـتم با توجه به پانچ سـتون و گام مشـخص توسـط پين خشـكه و چهارپهلو ماشـينكاری شـده، انجام می گردد 

و امـكان تنظيم ارتفاع طبقات به آسـانی برای بهره بردار ميسـر می باشـد.

مشخصات فنی محصول

تا 1200ارتفاع

75-100-125-150-175

60-90-100-120

هر بازو حداکثر تا 800 کیلوگرم

حداکثر تا 20/000 کیلوگرم

بازوها نارنجی پودر )اپوکسی - پلی استر(
 با شماره رال 2011

ستون ها، پایه ها، مهاربندی ها رنگ طوسی پودر
)اپوکسی - پلی استر( با شماره رال 7031

پین اتصال بازو با آبکاری گالوانیزه گرم

دهانه

طول بازو

بازو

ستون مل
تح

گ
رن

تر(
یم

انت
 )س

اد
ابع

استاندارد ملی ایران شماره 18840
En15629/En15635/En15512 استاندارد

ا و
ه ه

نام
ن 

آئی
ها

رد 
دا

تان
اس

 FEM10.2.09 آیین نامه   
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نمای شماتیک بازویی
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اجزای سیستم انبارش بازویی
 1- ستون اصلی 

2- پايه ستون يك يا دو طرفه
3- بازو

4- پين سرريز
5- پين اتصال

6- اشپيل
7- مهاربند افقی و مورب

8- پيچ و مهره

پایه و ستون :
سـتون كـه قابليت نصب بـازو در هـر دو طـرف را دارد با پيـچ و مهره به 
پايـه متصـل می گردد و پايـه در صورت نياز بـا رول بلت به زمين متصل 

می شود.
از مزيت های اين سيستم كاهش هزينه حمل و نقل 

با تفكيك پايه و ستون می باشد  كه در محل 
خريدار توسط پيچ و مهره متصل می گردد.

زیر پالتی :
بـرای نگهـداری اقالمـی اسـت كه طـول آنها از فاصلـه هر دو بـازوی هم 
سـطح كمتر اسـت. از زير پالتی به عنوان كاالی مكمل اسـتفاده می شود 

تـا امكان اسـتقرار كاال روی بازوها بـه وجود آيد.

79



اجزای سیستم انبارش بازویی
کاربرد :

مناسـب برای بارهای شـاخه ای مانند لوله های فلزی و pvc ، پروفيل های سـبك و سـنگين، الوار، خشكه فوالد، ورقهای نئوپان، مقاطع ساختمانی، 
ميلگرد، جعبه های حجيم و سـنگين و رول های موكت می باشد.

ویژگی :
ويژگی اصلی، نداشتن ستون در جلوی قفسه بندی می باشد كه حداكثر سهولت در گذاشت و برداشت اقالم با ابعاد متنوع را پديد می آورد.

قابل ارائه با ارتفاع، طول بازو، دهانه ها و تحمل بار مختلف
قابليت گذاشت و برداشت بار با ليفتراک

قابليت تنظيم آسان بازوها با فواصل 15سانتيمتر
دسترسی مناسب به تمام اجناس
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)MDF( صنعت چوب

صنعت اتوبوس سازی
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صنعت پلیمر

صنعت ريلی و قطار شهری

)MDF( صنعت چوب
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صنعت فوالد

صنعت نظامی
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Long Span Racking
سیستم انبارش )قفسه بندی( کفپوشدار سبک



سیستم انبارش کفپوشدار سبک چیست
سيسـتم كفپوشـدار سـبك )النگ اسـپن( دژپاد، برای بارهای حجيم و سـبك كه توسـط نفر قابليت جابجايی دارد، مناسـب می باشـد. 
ايـن سيسـتم تحمـل كمتـری نسـبت به سيسـتم كفپوشـدار سـنگين دارد و هميـن ويژگی باعث سـبك شـدن وزن قفسـه و در نهايت 
صرفه جويـی اقتصـادی در خريـد می باشـد. شـكل بازوهـا نيز نسـبت بـه بازوهای سيسـتم راک كفپوشـدار سـنگين تفاوت داشـته و اين 
موضوع نيز نصب سـريع را ميسـر می سـازد. دهانه بزرگ اين سيسـتم را حد وسـط سيسـتم كفپوشـدار سـنگين و قفسـه مشـبك قرار 
داده اسـت و بـه مشـتری قـدرت انتخـاب بيشـتری می دهد. به عبارت ديگر، النگ اسـپن كـه به معنـای )دهانه بلند( می باشـد در رقابت 
بـا قفسـه پرفـروش مشـبك كـه دهانه كوچكـی دارد، عرضه شـده و تا سـه طبقه به همـراه بالكـن و راهروهای متعـدد قابل اجـرا بوده و 
در انبارهـای واحدهـای صنعتـی كاربـرد فراوانـی دارد. بـه هميـن دليل طی سـال های اخير بـه جهت دامنه وسـيع انتخاب ابعـادی برای 

خريدار و سـهولت در اجرا، سـفارش اين سيسـتم شـتاب شـايان توجهی گرفته اسـت.
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مشخصات فنی محصول

تا 650ارتفاع

117-155-194-232

60-70-80-90-100

حداکثر تا 8/000 کیلوگرم

حداکثر 500 کیلوگرم بر متر مربع

قاب و اجزاء  وکفپوش آن طوسی/ پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 7013

سایر اجزاء )بازو و رابط و ...( نارنجی پودر 
)اپوکسی پلی استر( با شماره رال 2011

En15512 :استاندارد
En15635                   

En15629                   

دهانه

عمق

دهانه

هر طبقه

* مهاربندی های ضربدری و افقی می تواند از ورق گالوانیزه استاندارد JISG3102 تولید  شود.
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نمای شماتیک کفپوشدار سبک
)با توجه به شكل مقطع بازوها امكان استفاده از چوب يا 
نئوپان به عنوان جايگزين پانل استاندارد ميسر می باشد.( 
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اجزای سیستم انبارش کفپوشدار سبک
کفپوش دهانه :

1- پانل مخصوص با عرض 38 سـانتيمتر و عمق متناسـب قاب قفسـه، 
جهت پوشـش سـطح طبقات و بارگذاری اسـتفاده می گردد.

2- جهـت پوشـش كـف طبقـات از جنـس چـوب يـا نئوپـان می تـوان 
اسـتفاده كرد.

رابط پشت به پشت :
برای اتصال قاب ها و به منظور پايداری سيستم از رابط های پشت به پشت 

می توان  استفاده كرد.

قفل اطمینان :
زبانه هـای بـازو )دو ناخنه - تصويـر زير(، با قرار گيری در فاق ها )سـوراخ( 
روی سـتون، در عمل يك اتصال مسـتحكم را شـكل می دهد.  به منظور 
رعايـت ايمنـی در صورت برخورد بـار از زير بـه بازوها، قفل اطمينان نيز 

در محل اتصال نصب می شـود.
)نحوه اتصال بازوی 80 دوناخنه و اتصال بازوی 130 سه ناخنه(

380 میلیمتر

L
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اجزای سیستم انبارش کفپوشدار سبک
قاب :

قـاب در سيسـتم كفپوشـدار سـبك مانند سـاير انـواع سيسـتم راک 
از سـتون، كفـی و مهاربنـد افقی و ضربدری تشـكيل شـده اسـت كه 

از: عبارتند 
1- ستون

2- مهاربند افقی
3- مهاربند ضربدری

4- كفی ستون
5- بازو

6- كفپوش

بازو :
بازوها از طريق پين های پرچ شده با سوراخ های ستون درگير شده و به منظور نگهداری كاال و مواد ذخيره شده در سيستم استفاده می شود.

کفی ستون

1

5

4
6

2

3

1- ستون

2- مهاربند افقی

3- مهاربند ضربدري

4- کفی ستون

5- بازو

6- کفپوش
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صنعت دارو

صنعت آموزش
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Slotted Angle Shelving
سیستم انبارش )قفسه بندی( مشبک



 سیستم انبارش مشبک چیست
سيسـتم نگهـداری مشـبك دژپـاد، يكـی از معروف تريـن، پرمصرف تريـن و پـر سـابقه ترين محصـوالت اين شـركت می باشـد. اين سـازه از 

نبشـی های پانـچ شـده، كفـه و پيـچ و مهره تشـكيل شـده و از نصب بسـيار آسـان و سـريع برخوردار اسـت.
سيسـتم مشـبك مختص اقالمی اسـت كه سـبك و توسـط شـخص قابل گذاشـت و برداشـت باشـد. حداكثر طول دهانه ی اين سيستم 95 

سـانتيمتر بـوده و تا 5 طبقه قابل اجرا اسـت.
اين سيستم قابليت اجرا از يك فروشگاه كوچك تا سوله های بزرگ صنعتی را دارا می باشد.

مشخصات فنی محصول

تا 900ارتفاع

95

20-25-30-350-40-46-50-60

از80 تا 120 کیلوگرم

از 120 تا 250 کیلوگرم

حداکثر تا 250 کیلوگرم بر متر مربع

کلیه اجزا به رنگ طوسی پودر )اپوکسی - 
پلی استر( با شماره رال 7031

سایر رزین های رنگ در صورت سفارش قابل 
ارایه خواهد بود

دهانه

عمق

کفه

کفپوش

راهروبندی
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نمای شماتیک مشبک
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اجزای سیستم انبارش مشبک
کفه )پانل( :

در دو طـرح رولفرمـی بـا لبـه Safe Edge و عـادی توليـد می گـردد. 
كفه هـا صفحاتـی هسـتند كـه كاال روی آنهـا قـرار می گيرد. كفـه برای 
بارهـای سـبك طراحـی شـده و در عرض های متنوعی عرضه می شـود.

پانل رولفرمی :
پانـل درطراحـی رولفرمی با مشـخصات خاص و مقاومت تـر ار نوع عادی 
بـوده و لبـه زير پانل بصورت Safe Edge می باشـد و ايمنی بهره برداری 

را تضمين می نمايد.

کفپوش و زیرسری :
كفپوش به همراه زير سـری برای بارهای نيمه سـنگين طراحی شـده و 

تحمل بيشتری نسـبت به كفه )پانل( دارد.

کفه )پانل(

طول  )سانتیمتر(

95

عرض  )سانتیمتر(
20-25-30-35-40-46-50-60

کفپوش

طول  )سانتیمتر(

95

عرض  )سانتیمتر(

46-69-92

پانل عادی
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اجزای سیستم انبارش مشبک
گوشه :

ايـن قطعـه در سيسـتم های يـك طرفه كاربـرد داشـته و بـرای پايداری 
سيسـتم در برابـر بارهـای جانبـی، مورد اسـتفاده قـرار می گيرد.

تسمه مهاربندی مشبک :
ايـن قطعـه در صورت نياز برای افزايش پايداری سيسـتم در برابر بارهای 

جانبی، در دهانه يا عمق قفسـه نصب می شـود.

صفحه تقسیم متحرک :
وسـيله ای اسـت كه برای جداسـازی اقالم موجود در يك كفه قفسـه به 

كار می رود كه شـامل متحرک و ثابت می باشـد.
- صفحه تقسيم با پايه پالستيكی و قابليت جابجايی

نبشی پانچ شده :
1- نبشـی پانـچ شـده در ابعـاد 4080 -4060 - 4040 بـرای 

كاربردهـای متفـاوت عرضـه می گردد.
2- ايـن گونـه نبشـی در بخش های مختلف مشـبك به عنوان سـتون و 
اجـزای راه پلـه، نرده حفاظ و بالكن، مورد اسـتفاده قرار می گيـرد. كاربرد 

نبشـی گاهی از سيستم مشبك 
فراتر رفته و در ساخت ميزهای
كار و پارتيشن و... مورد استفاده

 قرار می گيرد.

صفحه تقسیم ثابت با پایه پیچ و مهره ای:

صفحه تقسیم 
با پايه پالستیكی
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اجزای سیستم انبارش مشبک
لبه جلو :

ورق فـرم شـده بـا طول 95 سـانتيمتر كـه مطابق تصوير مقابل قفسـه 
متصـل شـده و مانـع ريـزش اقـالم از روی كفه ها می شـود

پانل پله :
1- پانـل پله هـا بـا توجه به نوع نيـاز در مدل يك خـم و دو خم با عرض 

23 سـانتيمتر تا طول 300 سانتيمتر قابل عرضه می باشد.
2- كاربرد اين محصول در اجزای پلكان و بالكن بندی در سيسـتم  های 

چندطبقه می باشد.

پایه های پالستیکی و فلزی :
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اجزای سیستم انبارش مشبک
کفپوش راهروبندی :

كفپـوش راهروبنـدی طرحـی جديـد از پانـل پلـه می باشـد كـه در 
راهروبندی قفسـه بندی چند طبقه مشـبك، راک كفپوشـدار سـبك و 
راک كفپوشـدار سـنگين كاربـرد دارد و بدليـل تردد زياد پرسـنل با ورق 

گالوانيـزه ارائـه می گردد.

جاکارتی یا جای اتیکت :
ايـن قطعـه كه در قسـمت جلوی كفه نصب می شـود، محـل قرارگيری 

كارت شناسـايی اجناس داخل قفسـه می باشد.

ورق یا توری بغل و پشت :
در حالت عادی برای پوشـش قفسـه و در قفسـه های پشت به پشت برای 
پوشـاندن پشـت قفسـه و جداسـازی دهانه ها يا رديف های سيسـتم به 

كار می رود.
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صنعت خودرو

صنعت پتروشیمی
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Bolt Free Office Shelving
سیستم بایگانی دفتری )ایزی رکت(



99

مشخصات فنی محصول

250-220-200ارتفاع

95-120-150

30-40

طبقات با توجه با ابعاد دهانه حداکثر تا 
150 کیلوگرم

کلیه اجزا رنگ سفید پودری )اپوکسی - پلی 
استر(با شماره رال 9006

سایر فام ها و رزین های رنگ به صورت 
سفارشی قابل اجرا می باشد.

دهانه

عمق
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اين سيسـتم برای بارهای سـبك مناسـب اسـت. حـذف اتصاالت پيچ و مهـره ای و جايگزينـی آن با اتصـاالت فاق و زبانه تنوع ابعـاد و ظرفيت 
و زيبايـی قفسـه، از ويژگی های اصلی سيسـتم دفتری می باشـد. 

اين قفسه كه در فروشگاه ها، انبارها و ادارات موارد استفاده زيادی دارد. به دليل وجود عنصر زيبايی و رنگ سفيد آن، در منزل نيز به كار برده می شود.
سـوراخ هايی كـه روی سـتون های ايـن سيسـتم تعبيـه شـده اند، بـه كاربر امـكان تغيير فواصـل طبقـات و افزايش تعـداد آنها را به آسـانی، 

می دهد. ارايـه 
از مزيت های اين سيستم استفاده پايه مشترک آن می باشد كه باعث صرفه جوئی اقتصادی در خريد می باشد.
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En15629/En15635 استاندارد

SEMA



اجزای سیستم بایگانی دفتری
قاب سیستم نگهداری دفتری :

از دو عدد سـتون  و تعدادی رابط تشـكيل می شـود. رابط مطابق تصوير 
از طريـق اتصال فاق و زبانه به سـتون ها متصل می شـود و تشـكيل قاب 

می دهد و قابليت اسـتفاده پايه مشـترک را دارد.

کلیپ تکیه گاه :
بـرای بارهـای سـبك در دو نوع چپ و راسـت و بـرای قرارگيری كفه بر 

روی آنهـا توليد و نصب می شـود.
با اسـتفاده از اين كليپ ها در طبقات ميانی ضمن ارزان شـدن سيستم، 

سـهولت در جابجايی كفه ها برای بهره بـردار فراهم می گردد.

درپوش پالستیکی ستون :
بـرای بسـتن سـوراخ هـای سـتون ها از درپـوش پالسـتيكی اسـتفاده 

می شـود.
در پـوش پالسـتيكی بـا فام مشـكی ضمن زيبايی بخشـيدن به سـتون 

جهت پوشـش سـوراخ سـر سـتون اسـتفاده می گردد.

رابط اتصال دو ستون :
در قفسـه ها، بـه منظـور اتصـال دو سـتون مجـاور به يك ديگر از بسـت 

اتصال  اسـتفاده می شـود.
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کفی ستون تک

کفی ستون جفت

اجزای سیستم بایگانی دفتری
ستون :

سـتون عبـارت اسـت از يـك ورق فـرم داده شـده با مقطع مسـتطيل 
شـكل كـه شـيارهای )فـاق( آن بـا زبانه های رابط يـا بازو يك اتصـال را 

تشـكيل می دهد.

کفه :
يـك ورق فـرم داده شـده رولفرمی  با لبه مطمئـن )Safe Edge( برای 

نگهداری بار روی قفسـه می باشد.

کفی ستون :
در دو نـوع تكـی و دوبـل مطابق تصوير برای سـتون های تك و جفت به 

كار می رود.

بازو :
برای بارهای نيمه سـنگين و در دو حالت  دو و سـه ناخنه مورد اسـتفاده 

قـرار می گيرد. 
اين بازو عالوه بر تحمل بار، به ايستايی قفسه نيز كمك می كند.
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Louvered Panel Shelving
استند نگهداری جعبه



 استند نگهداری جعبه )لورپانل( چیست

اين اسـتند از صفحات عمودی و شـياردار خاص كه قابليت اتصال جعبه های پالسـتيكی اسـتاندارد، Type B و  Type C دژپاد را دارد تشـكيل 
شـده اسـت كـه در انبارهـا، فروشـگاه ها و خطـوط مونتـاژ كاربـرد داشـته و در انـواع ايسـتاده، ديواری و يـا قابليت اجرا در سيسـتم مشـبك ارائه 

می گردد.
با تركيب سيستم مشبك با جعبه ای امكانات بيشتری برای نگهداری اقالم مختلف ايجاد می شود.

ظروف پالسـتيكی در سـايزهای مختلف، امكان نگهداری و ذخيره سـازی قطعات و ابزارآالت را برای كاربر ميسـر سـاخته كه در سـه مدل 
تيـپ اسـتاندارد - تيـپ B )پايـه دار( - تيپ C )كشـوئی( به همراه جداكننـده عرضه می گردد.

مشخصات ظروف پالستیکی استاندارد

90-110-190-400

175-220-270

از کوچک به بزرگ 10-20-30-40

30-12-9-5/4 کیلوگرم

آبی، زرد، قرمز و سبز

عرض

عمق

شماره بین

بین های 
پالستیکی

مل
تح

گ
رن

تر(
یم

میل
د )

بعا
ا

160-120-80ارتفاع

مشخصات فنی لورپانل

100-150-200

طوسی اپوکسی پلی استر با شماره رال 7031

ارتفاع

گ
رن

تر(
یم

میل
د )

بعا
ا

50-46عرض

صفحه لورپانل
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نحوه قرارگیری سیستم انبارش جعبه ای
نوع اول جعبه ای دیواری :

صفحـات سيسـتم جعبـه ای، بدون خـم و از طريـق سـوراخ هايی كه در 
طرفين، تعبيه شـده اسـت، مسـتقيماً به ديواره پيچ شـده و بعد از الحاق 

بيـن، مورد اسـتفاده قـرار می گيرد.
 ايـن صفحـات بـا ارتفاع هـای 150 و 190 و عرض 50 سـانتيمتر عرضه 

می شود.
قابليت استفاده از جعبه های تيپ  B و تيپ  C را دارا می باشد.

نوع دوم جعبه ای ایستاده )استند( :
در دو نـوع يـك و دو طرفه به شـكل دو و چهار واحـدی و در حالت ثابت 

و يـا متحرک چرخدار توليد می شـود. 
اسـتندهای نگهداری جعبه قابليت اسـتفاده در فضاهای پرت و خطوط 
مونتـاژ را دارا می باشـد و در مـدل متحـرک قابليـت جابجايـی ابـزار يـا 

قطعـات برای سـهولت اسـتفاده بهره بـردار فراهـم می گردد.
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انواع سیستم انبارش جعبه ای
) B جعبه ای پالستیکی پایدار )تیپ

) C جعبه ای پالستیکی کشویی )تیپ

B تیپ
عرض )دهانه(

)میلیمتر(
عمق )طول(

)میلیمتر( ارتفاعمدل
)میلیمتر(

B 1

B 1.5

B 2

B 3

B 4

B 5

75
100
120
135
185
180

105
120
145
190
230
300

160
200
240
305
380
459

C تیپ
عرض )دهانه(

)میلیمتر(
عمق )طول(

)میلیمتر( ارتفاعمدل
)میلیمتر(

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

85
130
150
175
200

130
155
255
250
290

170
240
340
400
490
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Rivet Shelving
سیستم انبارش )قفسه بندی( خانگی )آسان نصب(



 سیستم انبارش خانگی چیست

سيسـتم انبـارش خانگـی بـا تركيبی از سـتون و بـازوی طولی و عمقـی با پوشـش از MDF ، فلز يا شيشـه در گروه سيسـتم های نگهداری 
سـبك و نيمه سـنگين با تركيبی بسـيار زيبا و جذاب جهت اسـتفاده بعنوان قفسـه بندی خانگی، اداری و فروشـگاهی عرضه می گردد. در 

ايـن سيسـتم بـا حـذف پيچ و مهره و اسـتفاده از اتصـال پين های پرچ شـده روی بازوها مونتاژ آسـان می شـود.

مشخصات فنی محصول

150 تا 250ارتفاع

90

30

حداکثر تا 250 کیلوگرم بر متر مربع

کلیه اجزا با رنگ مشکی سمباده ای  و رال به 
شماره 1005به عنوان استاندارد

سایر فام ها و رزین های رنگ به صورت سفارشی 
قابل اجرا می باشد

SEMA

دهانه

عمق

فـام 
استاندارد

فـام 
سفارشی

مل
تح

گ
رن

تر(
یم

انت
 )س

اد
ابع

ها
مه 

ن نا
آئی

 و
ها

رد 
دا

تان
اس
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اجزای سیستم انبارش خانگی
ستون :

سـتون های سيسـتم ريـوت از نبشـی بـا پانـچ مخصـوص قفل شـونده 
تشـكيل می گـردد كـه فاصله هـر گام آن 30 ميليمتـر بـوده و بازوهای 
سيسـتم به وسـيله پين هـای مخصـوص خـود، در محل پانچ سـتون و 
بـه فواصـل دلخـواه نصب می گـردد. سـتون های ريـوت تا ارتفـاع 3 متر 

می گـردد. توليد 

کفه چوبی :
- ايـن كفه به عنوان سـطح پوشـش طبقات  از جنس نئوپـان روكش دار 

يـا MDF بـا طرح های متنوع، داخـل بازو قرار داده می شـود.
- بـا توجـه به سـاليق خريـداران امكان اسـتفاده از شيشـه های سـاده و 

رنگی ميسـر می باشـد.

بازو :
بـازوی انبارش خانگی با مقاطع مختلـف و در تحمل های متنوع طراحی 

و توليد می شود.

کتیبه :
نوعـی بـازوی پيـن دار می باشـد كـه جهـت مهـار و زيبايی سيسـتم در 

قسـمت فوقانـی قفسـه به عنـوان كتيبـه نصب می گـردد.
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اجزای سیستم انبارش خانگی

109



Display Shelving
سیستم انبارش )قفسه بندی( فروشگاهی



سیستم انبارش فروشگاهی چیست
سيسـتم های فروشـگاهی دژپـاد كـه مطابـق تصوير بـه صورت دو و يـك رديفه با سـر رديف به فروشـگاه های زنجيره ای و سـوپرماركت های 
محلـی عرضـه شـده، تاكنـون هـزاران متر مربع فضـای مفيد  در اختيار مشـتريان قرار داده اسـت. اين سيسـتم كه برای كاالهای سـبك يا 
نيمه سـنگين مناسـب اسـت، از سـتون، بازو، پوشـش پشـت، پنل كف و كتيبه جلو و عقب تشـكيل شـده و ابعاد متنوعی دارد. مزيت اصلی 
ايـن سيسـتم، حذف سـتون در پيشـينه قفسـه و تنظيم طبقـات در فواصـل مختلف می باشـد. تجهيزات مكمل يك فروشـگاه، اعـم از ميز 
صنـدوق )Ckeck Out(، ميـز ترفيـع، سيسـتم نگهداری پوشـاک و رخت آويز، ويترين، ميـز عرضه و نمايش كاال، ورودی گـردان، نرده های 

هدايـت مشـتری و انواع سـبد و چـرخ خريد نيـز از محصوالت قابل ارايه می باشـد.

مشخصات فنی محصول

230-180-150ارتفاع

100 تا 133

40-50-60

بار گسترده 200 متر مربع/کیلوگرم
کتیبه )جلو و بغل(: نارنجی آلکید مایع

 با شماره رال 2011

سایر رنگ ها در صورت سفارش

ستون پانل های کف و پشت و بازو و...
سفید پودر با شماره رال 9003

دهانه

عمق

مل
تح

گ
رن

تر(
یم

انت
 )س

اد
ابع

SEMA
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انواع سیستم انبارش فروشگاهی
قفسه بندی یک طرفه: 

1- درپوش پالستيكی
2- ستون

3- پانل پشت
4- بازو

5- حفاظ مفتولی جلو
6- پانل كف
7- جاكارتی

8- پانل پاخور
9- پايه

10- پايه قابل تنظيم

قفسه بندی يک طرفه

1792-2050-2560 300-400-500 970-1220

ارتفاع )میلیمتر(بازو )میلیمتر(دهانه )میلیمتر(طول پایه )میلیمتر(

400-500-600

1

2

3

5
6

7

8

4
9

10
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انواع سیستم انبارش فروشگاهی
قفسه بندی دو طرفه: 

1- درپوش پالستيكی
2- ستون

3- پانل پشت
4- بازو

5- حفاظ مفتولی جلو
6- پانل كف
7- جاكارتی

8- پانل پاخور
9- پايه

10- پايه قابل تنظيم

قفسه بندی دو طرفه

1408-1664-1792 300-400-500 300-400-500

ارتفاع )میلیمتر(بازو )میلیمتر(دهانه )میلیمتر(طول پایه )میلیمتر(

400-500-600

1

2

3

5

6

7

8
4

9

10
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اجزا قفسه

ستون ديواری پانل کف

کتیبه جاکارتی

پانل پشت

بازو

سیستم سررديف )يک طرفه(

دهانه )میلیمتر(

طول بازو )میلیمتر(

ارتفاع )میلیمتر(

ارتفاع )میلیمتر(

طول پایه )میلیمتر(

دهانه )میلیمتر(

طول پایه )میلیمتر(

Half
Circle

Rect890-1090

300-400-500

1408-1664-1792

1408-1664-1792

400-500-600

1090

500
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انواع سیستم انبارش فروشگاهی
قفسه ی شش ضلعی و سقف کاذب: 

قفسه پوشاک و رخت آویز:

سبد و چرخ خرید:

میز صندوق )چک اوت(:

ورودی گردان:

میزکار:
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Mezzanine Floor
نیم طبقه پیش ساخته )مزنین( 



 نیم طبقه پیش ساخته چیست
سـازه ای اسـت بـا اتصـاالت پيچ و مهـره ای كـه بهـره وری بهينـه از فضـا و ارتفاع سـالن را ميسـر می سـازد و قابليت اجرا تا سـه طبقـه را دارا 
می باشـد. كاربـرد ايـن محصول ضمن صرفه جوئی و اسـتفاده از سـطح بيشـتر داخل سـوله ها، به عنوان خطـوط مونتاژ، اداری، نمايشـگاهی، 

انبار و... می باشـد.
از مزيت های اين سيسـتم عدم اسـتفاده از جوش و مصالح سـاختمانی و اجرای سـريع آن با فواصل سـتون تا 6 متر می باشـد كه خود تضمين 
سـرمايه گذاری و امـكان جابجايـی را بـه سـهولت فراهـم می كنـد. ضمن آنكه دهانه های سيسـتم فاقد باد بند اسـت كه عبـور و مـرور را از هر 

جهت امكان پذيـر می كند.

مل
تح

گ
رن

تر(
یم

انت
 )س

عاد
اب

مشخصات فنی محصول

300-250 برای هر طبقهارتفاع

400-500-600

حداکثر تا 500 کیلوگرم بر متر مربع

کلیه اجزا طوسی پودر )اپوکسی پلی استر(
 با شماره رال 7031

سایر رنگ ها و رزین ها در صورت سفارش

دهانه

طبقات

طولعرض پله

اع
تف

ار

مقررات ملی ساختمان ایران

استاندارد 2800 زلزله ایران

ا و
ه ه

نام
ن 

آئی
ها

رد 
دا

تان
اس
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پوشش روی نیم طبقه

نرده 
حفاظ

تیر اصلی تیرچه

ستون
کفی ستون

شماتیک:

نیم طبقه پیش ساخته
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نیم طبقه راک:
يكـی از راه حـل هـای انبـارش و افزايـش امـكان بهـره بـرداری از فضـای انبار سيسـتم نيم طبقه راک اسـت كه بـرای انبارهايی با سـطح كف 

محـدود اما ارتفاع مناسـب طراحی شـده اسـت.
اين سيسـتم با اجزای سيسـتم راک سـاخته می شـود و ايده آل برای انبارش مواد وكاالهايی كه به صورت دسـتی گذاشـت و برداشـت می شـوند 

و می توانـد به عنـوان دفتر كار نيز مورد اسـتفاده قرار گيرد. 
دسترسی از طريق پلكان صورت می پذيرد و راهروهايی برای تردد انسان  و نرده حفاظ تعبيه می شوند.

ابعاد:
 دهانه : حداكثر 4000 ميليمتر
ارتفاع: حداكثر 3000 ميليمتر

تعداد طبقات: 1 طبقه
تحمل بار: حداكثر 500 كيلوگرم برمترمربع
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 نیم طبقه راک چیست



8
7

6

5

4
3

9
1

2

نمونـه جانمایـی انبار )سـه بعدی(

3- پالت ديواره دار )باکس پالت( 2- سیستم انبارش کفپوشدار سنگین يک طبقه 1- سیستم انبارش مشبک يک طبقه

6- سیستم انبارش کفپوشدار دو طبقه 5- سیستم انبارش مشبک دو طبقه 4- سیستم نیم طبقه پیش ساخته

9- سیستم انبارش بازوئی )کانتیلور( 8- سیستم انبارش خودراهرو 7- سیستم انبارش پالت راک
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نمونه پروژه های بزرگ اجرا شـده شـرکت دژپاد )عکس(

صنعت لوازم خانگی

صنعت غذایی

صنعت خودروسازی

صنعت بهداشتی و آرایشی

صنایع کشاورزی

صنعت خودروسازی
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نمونه پروژه های بزرگ اجرا شـده شـرکت دژپاد )مشخصات فنی(
صنعت داروسازی

1399

صنعت لوازم خانگی
1396

صنعت غذایی
1398

صنایع بهداشتی و آرایشی
1396

مساحت انبار ) متر مربع(

مساحت انبار ) متر مربع(

مساحت انبار ) متر مربع(
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******پالت راک
****پالت راک دوعمقی

*****راهروباریک
******پالت راک متحرک

***خودجریان
****کفپوشدار سنگین

****خود تغذیه
******خودراهرو

******شاتل خودراهرو
*****بازویی

********کفپوشدار سبک
**)* ( ******مشبک
**)* ( **دفتری

**)* ( *قفسه خانگی
*فروشگاهی
*****خود سوله

*****نیم طبقه مزنین

کاربردها

محصول
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بلوار خلیج فارس، پالک 15

صندوق پستی: 181 - 615 37 کد پستی: 94 53 41 61 37
فکس: 55 55 43 74 - 021   تلفن: 00 50 43 74 - 021
www.dozhpad.com info@dozhpad.com

* هرگونه بهره برداری از مطالب و تصاویر این کاتالوگ، بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت دژپاد پیگرد قانونی دارد.
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