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 شـرکت دژپاد )سـهامي خاص( با بیش از 60 سـال پیشـینه مثبت ، به عنوان بنیانگذار صنعت قفسـه در 
کشـور و بزرگترین طراح ، سـازنده و مجری سیسـتمهای انبارش مواد وکاال درخاورمیانه و ایران )مسـاحت 

کارخانـه 100.000 متر مربع و مسـاحت سـالن تولید 32.000 متر مربع( می باشـد.  
ایـن شـرکت با برخـورداري از متخصصین مجرب و به کار گیـری دانش و تجهیزات فنی، مهندسـی وتولیدی 
روز دنیـا ) منطبـق بر اسـتانداردهای معتبر EN و آئین نامه های SEMA انگلسـتان ،RMI آمریـکا و FEM اروپا (، 
توانایي ارائه راه حل هاي لجسـتیکی تمام عیار درون بنگاهی در طیف وسـیعی از قفسـه های سـاده مشبک 
تـا بزرگتریـن و پیچیده ترین انبارهای تمـام اتوماتیک)AS/RS( را داراسـت که ضمن رفع مشـکالت فعلی به 

برآورده سـازی نیازهاي آتي مشـتریان نیز توجـه می نماید .
از ویژگـي هـای  بـارز راه حلهاي لجسـتیکی دژپـاد می تـوان به کاهش چشـمگیر هزینه هـاي عملیاتي  
و ارتقـای بهـره وری انبارهـا اشـاره کـرد که باعث کاهـش دوره بازگشـت سـرمایه  در زمان بهـره برداری 

می شـوند.
محصوالت و خدمات شـرکت دژپاد منطبق بر گسـتره وسیعی از تمامي فعالیتهاي لجستیک درون بنگاهي 
اعـم از تخلیه مـواد اولیـه و کاالي ورودي،فعالیتهاي انبارش وجابجایي قطعات و محصـوالت درحین فرایند 

تولید و در نهایت با ارسـال و توزیع محصوالت نهایی را شـامل می شـود.
تجهیز میلیونها مترمربع از انبارهاي کشـور و صادرات به بیش از 30 کشـور جهان به همراه کسـب رضایت 

مشـتریان و حفظ خوشـنامي در انجام دقیق و به موقع تعهدات از افتخارات این شـرکت مي باشـد.
شـرکت دژپـاد عضو کمیته فنـی و کمیته ملي تدویـن و تصویب اسـتانداردهاي ملي ایران به شـماره هاي 
18840 و 21207 در رابطـه بـا طراحـی و اجراي سیسـتم هـاي انبـارش و دارنده گواهینامه اسـتاندارد ملي 

ایـران  شـماره 18840 به شـماره پروانه م 667192897 مي باشـد.

نگاه اجمالی به شرکت دژپاد

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
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حوزه بازاریابی و فروش 
 قابلیت مدیریت زنجیره تامین لجسـتیک درون بنگاهی به منظور کسـب رضایتمندی مشتریان 

از طریق پردازش و اجرای مطلوب سفارشـات.
 توانائـی رهبـری بـازار در تنوع محصـوالت ، طراحی و توسـعه محصوالت ،خدمات لجسـتیکی 

وبهره گیـری کامـل از مکان و فضـای انبار.
 شـرکتی با بیش از 60سـال  پیشـینه مثبت و شـناخته شـده در بازارهای ملی و بین المللی در 

انبارش  حوزه سیسـتم های 
 دارنده گواهینامه استاندارد و نظام مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و مارک CE اروپا )مجوز صادرات 

به اتحادیه اروپا(.
 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 ، اثر بخـش  و اقتصادی بـرای نیازهای مشـتریان به کمک 
ظرفیت هـای تولیـد، انعطـاف، دانش و توان مهندسـی و کیفیـت محصوالت. 

 پاسـخگوئی سـریع به نیازهای مشـتری به کمک سیسـتم های عملیاتـی MTS و MTO با در نظر 
گرفتن تقاضاهـای بازار و ظرفیـت انبار محصول.

حوزه مهندسی فروش 
مهندسـی فـروش با بهره گیـری از جداول طراحی شـده ظرفیت هـای تحمل بار و اسـتانداردهای 
معتبـر بین المللی و نرم افزار های مهندسـی در طراحی ،جانمایی سیسـتم های انبـارش ، برآورد 

و قیمت گزاری سفارشـات بر اسـاس نیازها و الزامات مشـتری اقـدام می نماید.
حوزه تولید

 ظرفیت تولید سیستم های سبک و سنگین انبارش به میزان 50/000 تن در سال 
 دارای بزرگتریـن خـط رنـگ قفسـه بندی در ایـران و خاورمیانـه شـامل دوخـط رنـگ آمیـزی 

الکترواسـتاتیک پـودر :
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 

 رنگ قطعات شـرکت دژپاد مطابق نتیجه تست سالت اسـپری) بخار نمکی( از مرکز پژوهش متالورژی 
رازی تـا 500 سـاعت بـدون خوردگی در حالـت عادی و رنگ ویـژه مناطق گرم و مرطوب و سـردخانه تا 

1000 سـاعت بدون خوردگی تاییدیه دارد.
 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 

 دارنـده اسـتانداردهای ملی قفسـه ایران و اروپـا و رعایت آئیـن نامـه RMI ،FEM وSEMA در تولید 
ل محصو

 اسـتفاده از رول و ورق هـای فلزی با آلیاژ مرغوب در تولید سیسـتمهای انبارش مواد وکاال )قفسـه( 
مطابق با اسـتانداردهای تحملی از فـوالد مبارکه اصفهان

 کلیـه رول بولـت ،پیـچ و مهـره هـای مصرفـی در نصب انـواع سیسـتم های انبـارش مطابق با 
اسـتانداردهای تحملـی و آنالیزجنـس از معتبرتریـن تولید کننـدگان آن خریداری می شـود.

مزیت های دژپاد
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ملحقات سیستم انبارش راک
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1-زیربشکهای

6-بازویتقویت

9-محافظقاب

10-توریپشت

11-کفپوشمفتولی

2-زیرکویلی

4-زیرباکسپالتی

8-محافظستون

3-زیرجعبهای

5-پالتپروفیلی

7-استاپپالت
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شرکت دژپاد ستون های راک یک تکه تا طول نهایی 16 متر را تولید و رنگ می نماید و همچنین توانایی اجرای 
سیستم های انبارش راک را با ارتفاع بیشتر مطابق نیاز مشتری دارا می باشد.

L / M 80
)سبک(

T / H / E 80
)نیمهسنگین(

H / E / X 100
)سنگین(

H / E / X 120
)فوقسنگین(

سبک نیمهسنگین سنگین فوقسنگین

اجزاء سیستم انبارش راک
انواع ستون

انواع کفی ستون

انواع بازو
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خودسـوله دژپاد، یـک راه حـل ویژه و بـا صرفه جویی 
بسـیار زیـاد بـرای صنایعی اسـت کـه بدون سـاخت 
سـوله و صرفـاً با کمک سیسـتم نگهـداری تصمیم به 
ایجـاد انبارهای خـود دارند. این سیسـتم، در واقع یک 
پالـت راک مخصـوص اسـت که سـازه آن تـوان تحمل 
بارهـای سـقف و دیـوار را دارا می باشـد. بـه طوریکـه 
عمـاًل مشـتری هزینه های سـاخت یـک سـوله اعم از 
بتـن ریزی فونداسـیون تـا اسـکلت و خرپـا را به نفع 
خـود صرفه جویـی می کنـد. در ایـن سیسـتم کـه تا 
30 متـر ارتفـاع قابلیـت اجـرا دارد، سـایر خصوصیات 
یـک سیسـتم پالـت راک ماننـد جابجایی بار توسـط 
ماشـین های مخصوص وجود دارد. عـالوه بر اینکه اثرات 
بارهایـی چون باد، زلزلـه و برف بر اسـاس آئین نامه ها و 
اسـتانداردهای معتبر ملی و بیـن المللی هنگام طراحی 
مـورد محاسـبه قـرار می گیرنـد. دیواره ها و سـقف از 
جنس سـاندویچ پانـل بـوده و تیرهایی نیز بـه منظور 
اتصال این پوشـش ها به سـقف )پرلین( مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرند کـه باعث می شـود یک قفسـه راک به 
یک سـوله تبدیل شـود. با ایـن انتخاب، مشـتریان ما 
کـه عمدتـا صنایع بـزرگ و مادر محسـوب می شـوند، 
از یـک صرفه جویـی حداکثری برخوردار خواهند شـد، 
چـرا که در عمل فضـای از دسـت رفته ای نداشـته و از 
سـاخت و اجرای سـازه های اضافی خـودداری می کنند.

Rack Supported Warehouse

خود سوله
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سیسـتم شـاتل درایوین برای انبـارش بارهـای پالتی با 
تنوع نسـبتاً کـم و حجم نگهـداری نسـبتاً زیـاد از هر 
تنـوع )SKU( بـه کار می رود و کاربـرد ویـژه آن در موارد 

ذیل اسـت:
-  سردخانه  ها

-  انبارهای مواد اولیه
-  انبار محصوالت نهایی

تجهیزات گذاشـت و برداشـت در این سیسـتم شامل 
ریچتـراک  اسـتاکر،  جلـو،  شـاخ  لیفتـراک  شـاتل، 

می باشـد.
مزایای به کارگیری این سیستم:

1- امکان توسعه انبار تا سطح تمام مکانیزه
2- قابلیـت اجـرا تـا ارتفاع بسـیار زیـاد به دلیل ثبات 

سیستم قفسـه بندی شـاتل درایوین
3- امکان توسـعه سیسـتم های درایویـن معمولی اجرا 
شـده به سیسـتم شـاتل درایوین بـا انجـام اصالحات 

الزم

Shuttle Drive-in Racking

سیستم انبارش )قفسه بندی(
شاتل درایوین



سیسـتم پالـت راک دژپـاد بـرای اقـالم سـنگین و 
حجیم پالتی مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. این اقالم 
روی پالت هـای مسـطح یا پالـت دیواره دار بـه صورت 
بـار واحـد قـرار می گیـرد و توسـط لیفتـراک جابجا 
می شـود. پالت راک متناسـب بـا ارتفاع سـالن و وزن 
اقـالم تا چنـد طبقه قابل اجراسـت و با توجـه به ابعاد 
بـار، فاصله طبقـات نیز تغییـر می کند. ایـن محصول 

در اکثـر صنایـع کاربرد فـراوان دارد.

سیستم انبارش )قفسه بندی(
پالت راک

Conventional Pallet Racking
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سیسـتم راهروباریـک، از کاربردهـای دیگر سیسـتم 
پالـت راک می باشـد. در ایـن سیسـتم با اسـتفاده از 
ماشـین های خـاص کـه قابلیـت گـردش در راهـرو با 
عـرض کم و ارتفـاع بیشـتر را دارند، امـکان تجهیز و 
بهره بـرداری  بهینـه از حجـم انبـار میسـر می گردد. 
تفـاوت اجـرای این سیسـتم بـا پالـت راک بـا راهرو 
عریـض، حساسـیت در اجـرا و تنظیمـات خـاص این 

سیسـتم می باشـد.

Narrow Aisle Pallet Racking

سیستم انبارش )قفسه بندی(
راهروباریک
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این سیسـتم مشـابه سیسـتم انبارش پالـت راک عادی 
می باشـد. اجـزاء، ابعـاد، میـزان عمـق و مشـخصات آن 
همانند پالت راک تک عمقی هسـتند. بـه منظور افزایش 
ظرفیـت نگهـداری بارهـای واحـد در سـطح یکسـان 
می توان از این سیسـتم اسـتفاده نمود که دو واحد پشت 
سـر هم در طبقات دهانه های سیسـتم انبارش راک قابل 
بارگـذاری اسـت و تردد بـه هریـک از راهروهـا را امکان 

پذیر مـی کند. 
به منظـور بهبود سـرعت عملیاتـی و امکان دسترسـی 
و کاهـش دفعـات گذاشـت و برداشـت توصیه می شـود 
بارهـای واحـد از یک نـوع در هر طبقه نگهداری  شـوند.
در ایـن سیسـتم از نـوع خاصـی از وسـیله حمـل و 
بارگـذاری ریچ تراک شـاخک دار با قابلیـت افزایش طول 

)تلسـکوپیک( باید اسـتفاده شـود.

سیستم انبارش )قفسه بندی(
پالت راک دوعمقی
Double Deep Pallet Racking
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سیسـتم قفسـه بنـدی موبایـل راک دژپاد بـا حداقل 
نمـودن تعـداد راهـروی مـورد نیـاز بیـن ردیـف  های 
قفسـه بنـدی، حداکثر بهـره بـرداری از فضای انبـار را 
امکان پذیـر می سـازد. ضمـن آنکـه بـدون نیـاز به هر 
گونـه جابه جایـی اضافـی، به کلیـه پالت ها دسترسـی 

داشـت. خواهید 
ایـن امر به واسـطه نصب سـازه قفسـه بندی بـر روی 
شاسـی های متحرک موتـوردار میسـر می گـردد. این 
شاسـی های متحـرک بـر روی ریل هایـی کـه در کـف 
انبـار اجرا می شـوند، حرکـت می کنند. بدیـن ترتیب، 
کافیسـت اپراتـور راهروی مـورد نظر را انتخـاب نموده 
و فرمـان جابه جایـی را صادر نماید تا بلوک های قفسـه 
بندی شـروع به حرکـت کـرده و راهروی مـورد نظر به 
منظـور انجام عملیات گذاشـت/ برداشـت بار گشـوده 

شود.
بـا به کارگیـری ایـن راه حـل منحصر بـه فـرد، درصد 
بهره بـرداری از سـطح انبـار تـا بیـش از 95% افزایـش 
یافتـه و هزینه هـای سـرمایه گذاری بـه میـزان قابـل 

توجهـی کاهـش می یابد.

سیستم انبارش )قفسه بندی(
پالت راک متحرک

Mobile Pallet Racking
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این سیستم قفسـه بندی ضمن قابلیت نگهداری بارهای 
واحد در طبقات، امکان گذاشـت و برداشـت بـار از طریق 
ورود لیفتـراک به کانال های قفسـه بندی را فراهم می کند. 
ویژگی اصلی این سیسـتم که آن را از سـایر سیستم های 
نگهـداری متمایز می سـازد، حـذف راهروهـای اضافی و 
اسـتفاده 75% از مسـاحت انبار اسـت که ایـن امر باعث 
افزایش نسـبت بار نگهداری شـده به سطح می شـود. در 
سیسـتم خودراهرو، آخرین بار گذاشـته شـده، اولین بار 
قابل برداشـت اسـت )نظام LIFO(. بـا در نظر گرفتن تنوع 
و قابلیت های فراوان این سیسـتم، امـروزه به کارگیری آن 
در بسـیاری از انبارهای مواد اولیـه و انبار محصول  صنایع 
رواج یافتـه، به طـوری کـه بخـش مهمـی از پروژه هـای 
داخلی و صادراتی با اسـتفاده از این محصول تجهیز شـده 

است.

سیستم انبارش )قفسه بندی(
خودراهرو

Drive-in Racking
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ایـن سیسـتم، از رولـر نقاله هـا در سیسـتم راک )که 
بـه صـورت شـیب دار و بار بـه کمـک نیروی ثقـل از 
دهانـه ورودی بـه سـمت دهانه خروجـی حرکت کرده 
و توسـط سیسـتم ترمز اتومـات در نوبت برداشـت بار 
قـرار می گیرد( تشـکیل یافتـه اسـت و در انبارهای با 
نظام FIFO )اولیـن خروجی اولیـن ورودی( کاربرد دارد. 
با اسـتفاده از این سیسـتم ضمن حداکثر اسـتفاده از 
سـطح و فضا ی انبـار، در بهره گیری از نیروی انسـانی 
و وسـایل حمل و نقـل، صرفه جویـی قابـل توجهـی به 

می آید. عمـل 
سـردخانه ها، انبارهـای محصـول و مـواد اولیه صنایع 
دارویـی و غذایـی و انبارهـای کنـاری خـط تولیـد 
)تغذیـه( از موارد کاربـری این محصول می باشـند و از 
مزیت هـای آن تخصیـص هـر محصول به یک سـلول 

می باشـد.

خطـوط مونتـاژ و پخـش و توزیـع از ایـن سیسـتم به 
عنـوان یـک انبار میانـی اسـتفاده می کننـد. ریل های 
شـیب دار و غلطک ها باعـث ایجاد جریـان دایمی برای 
تغذیه خطوط مونتاژ و توزیع شـده و تـا 75% به کاهش 
طـی مسـافت توسـط کارگـر می انجامد. این سیسـتم 
یـک تلفیـق صحیـح از پروسـه نگهـداری و بازیابـی 
کاالسـت که منجربه برقـراری حداقل تمـاس کارگران 
خطـوط مونتـاژ با کاربـران انبار اصلی شـده و سـرعت 

عمـل، امنیـت و راندمـان کار را بـاال می برد.

Pallet Flow Rack

Carton Flow Rack

سیستم انبارش )قفسه بندی(
خــود جریان

سیستم انبارش )قفسه بندی(
خــود تغذیه



13

سیسـتم قفسـه بنـدی بازویی )کانتـی لور(، بـا حذف 
سـتون جلو بـرای انـواع کاالی شـاخه ای و طولی مانند 
بندل های لوله یا پروفیل، شـافت های طولی و سـنگین 
و یـا صندوق با طول نامحـدود، سـهولت در بارگذاری و 

برداشـت را در ارتفـاع فراهـم می نماید.
- محاسـبات سـازه ای و طراحی این سیسـتم در حالت 
یکطرفـه و دوطرفه به نحوی شـده اسـت کـه پایداری 
قفسـه در صـورت بارگـذاری نا متقارن همچنـان  حفظ 

شود. 
- تنظیـم طبقـات در ایـن سیسـتم بـا توجه بـه پانچ 
ستون و گام مشخص توسط پین چهارپهلو ماشینکاری 
شـده، انجام می گـردد و امـکان تنظیم ارتفـاع طبقات 

به آسـانی بـرای بهره بردار میسـر می باشـد.

Cantilever Racking

سیستم انبارش )قفسه بندی(
بــازویی
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پالـت عمومـاً بـرای اقالمـی کـه دارای شـکل و حجم 
هندسی منظم یا کیسـه و... که قابلیت چیدمان روی هم 
را داشـته باشـند اسـتفاده می گـردد. پالت ها توسـط 
وسـائل حمل و نقـل مثل جـک پالـت و انـواع لیفتراک 
جابجـا می گـردد که ضمن کاهـش هزینه  پرسـنلی در 
واحدهـای صنعتـی باعث سـالمت در نگهـداری کاال و 

سـهولت و سـرعت در جابجایـی می گردد.
پالت هـا بـه صـورت اسـتاندارد بـه ابعـاد  120×100  و 
واحدهـای  از  برخـی  در  می گـردد.  عرضـه   80×120
صنعتی متناسـب با نـوع محصول یا مواد اولیـه در ابعاد 
بزرگ تـر و یـا کوچک تر هم بـه صورت سفارشـی قابل 

می باشـد. عرضه 

انواع پالت شامل:
 1- پالت 

2- پالت دیواره دار  
3- ظروف سفارشی

انواع پالت و پالت دیواره دار
Pallets & Box Pallets

DOZHPAD Compatible Storage Systems

DOZHPAD Compatible Storage Systems

DOZHPAD Compatible Storage Systems

DOZHPAD Compatible Storage Systems
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سیسـتم کفپوشـدار سـنگین )بالکی راک( دژپاد، یک 
کاربرد دیگر از سیسـتم راک اسـت، که بـرای نگهداری 
بارهـای حجیم و نیمه سـنگین که توسـط نفـر قابلیت 
جابجایی دارد مناسب می باشـد. این سیستم در تمامی 
مراکز صنعتـی و خدماتی کاربرد فراوان دارد. این سـازه 
دارای قابلیـت اجرا در چند طبقه به همـراه راهروبندی، 
پلـکان )باالبـر( و بالکن با توجـه به تنوع در سـتون ها، 

بازوهـا و با تحمل مـورد نیاز خریدار، می باشـد.

سیسـتم کفپوشـدار سـبک )النگ اسـپن( دژپاد، برای 
بارهای حجیم و سـبک که توسـط نفر قابلیت جابجایی 
دارد، مناسـب می باشـد. ایـن سیسـتم تحمـل کمتری 
نسـبت به سیسـتم کفپوشـدار سـنگین دارد و همین 
ویژگـی باعـث سـبک شـدن وزن قفسـه و در نهایـت 
صرفه جویـی اقتصادی در خرید می باشـد. شـکل بازوها 
نیز نسـبت به بازوهای سیسـتم راک کفپوشدار سنگین 
تفـاوت داشـته و این موضوع نیز نصب سـریع را میسـر 
می سـازد. دهانـه بـزرگ ایـن سیسـتم را حـد وسـط 
سیستم کفپوشـدار سنگین و قفسه مشـبک قرار داده 
اسـت و به مشـتری قدرت انتخاب بیشـتری می دهد. به 
عبـارت دیگر، النگ اسـپن که بـه معنـای )دهانه بلند( 
می باشـد در رقابت با قفسـه پرفروش مشـبک که دهانه 
کوچکـی دارد، عرضـه شـده و تـا سـه طبقه بـه همراه 
بالکـن و راهروهای متعدد قابـل اجرا بـوده و در انبارهای 
واحدهـای صنعتی کاربـرد فراوانـی دارد. به همین دلیل 
طـی سـال های اخیـر به جهـت دامنـه وسـیع انتخاب 
ابعـادی بـرای خریـدار و سـهولت در اجرا، سـفارش این 

سیسـتم شـتاب شـایان توجهی گرفته است.

Bulk Storage Racking

Long Span Racking

سیستم انبارش )قفسه بندی(
کفپوشدار سنگین

سیستم انبارش )قفسه بندی(
کفپوشدار سبک
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سیسـتم نگهداری مشـبک دژپاد، یکی از معروف ترین، 
پرمصرف ترین و پر سـابقه ترین محصوالت این شـرکت 
می باشـد. ایـن سـازه از نبشـی های پانـچ شـده، کفه 
و پیـچ و مهره تشـکیل شـده و از نصب بسـیار آسـان 
و سـریع برخـوردار اسـت. سیسـتم مشـبک مختص 
اقالمی اسـت که سـبک و توسط شـخص قابل گذاشت 
و برداشـت باشـد. حداکثـر طول دهانه ی این سیسـتم 

95 سـانتیمتر بـوده و تـا 5 طبقه قابل اجرا اسـت.
این سیسـتم قابلیت اجـرا از یک فروشـگاه کوچک تا 

سـوله های بـزرگ صنعتی 
را دارا می باشـد.

Slotted Angle Shelving

سیستم انبارش )قفسه بندی(
مـشبـک
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این سیسـتم برای بارهای سـبک مناسـب اسـت. حذف 
اتصـاالت پیچ و مهـره ای و جایگزینـی آن بـا اتصـاالت 
فاق و زبانـه تنـوع ابعـاد و ظرفیـت و زیبایـی قفسـه، از 

ویژگی هـای اصلـی سیسـتم دفتـری می باشـد. 
ایـن قفسـه کـه در فروشـگاه ها، انبارهـا و ادارات موارد 
اسـتفاده زیـادی دارد. بـه دلیـل وجود عنصـر زیبایی و 
رنـگ سـفید آن، در منـزل نیـز بـه کار برده می شـود.

سـوراخ هایی کـه روی سـتون های ایـن سیسـتم تعبیه 
شـده اند، به کاربـر امکان تغییر فواصل طبقـات و افزایش 
تعداد آنها را به آسـانی، ارایه 

می دهد.
از مزیت هـای این سیسـتم 
مشـترک  پایـه  اسـتفاده 
باعـث  کـه  می باشـد  آن 
در  اقتصـادی  صرفه جوئـی 

می باشـد. خریـد 

سیسـتم انبـارش خانگی با ترکیبـی از سـتون و بازوی 
طولی و عمقی با پوششـی از MDF در گروه سیسـتم های 
نگهـداری سـبک بـا ترکیبـی بسـیار زیبـا و جـذاب 
جهت اسـتفاده به عنـوان قفسـه بندی خانگـی، اداری 
و فروشـگاهی عرضه می گـردد. مونتاژ این سیسـتم با 
حـذف پیچ و مهـره و اسـتفاده از اتصـال پین های پرچ 

شـده روی بازوها آسـان می شـود.

Office  Shelving

Rivet Shelving

سیستم انبارش )قفسه بندی(
خانگی )آسان نصب(

سیستم بایگانی دفتری )ایزی رکت(
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سیسـتم های فروشـگاهی دژپـاد که مطابـق تصویر 
بـه صـورت دو و تـک ردیفـه بـا سـر ردیـف بـه 
فروشـگاه های زنجیـره ای و سـوپرمارکت های محلی 
عرضه شـده، تاکنون هـزاران متر مربـع فضای مفید  
در اختیـار مشـتریان قرار داده اسـت. این سیسـتم 
کـه بـرای کاالهای سـبک یا نیمه سـنگین مناسـب 
اسـت، از سـتون، بـازو، پوشـش پشـت، پانـل کف و 
کتیبـه جلـو و عقب تشـکیل شـده و ابعـاد متنوعی 
دارد. مزیـت اصلـی ایـن سیسـتم، حذف سـتون در 
جلـوی قفسـه و تنظیـم طبقـات در فواصـل مختلف 
می باشـد. تجهیـزات مکمـل یـک فروشـگاه، اعم از 
میـز صنـدوق )Ckeck Out(، میـز ترفیـع، سیسـتم 
نگهداری پوشـاک و رخـت آویز، ویتریـن، میز عرضه 
هدایـت  نرده هـای  گـردان،  ورودی  کاال،  نمایـش  و 
مشـتری و انواع سـبد و چرخ خرید نیـز از محصوالت 

می باشـد. ارایه  قابـل 

انواع سیستم انبارش فروشگاهی:
1- قفسه بندی یک طرفه
2- قفسه بندی دو طرفه

Display Shelving

سیستم انبارش )قفسه بندی(
فروشگاهی
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سـازه ای اسـت با اتصاالت پیچ و مهره ای کـه بهره وری 
بهینـه از فضـا و ارتفـاع سـالن را میسـر می سـازد و 
قابلیـت اجـرا تـا سـه طبقـه را دارا می باشـد. کاربرد 
ایـن محصول ضمـن صرفه جوئی و اسـتفاده از سـطح 
بیشـتر داخـل سـوله ها، به عنـوان خطـوط مونتـاژ، 

اداری، نمایشـگاهی، انبـار و... می باشـد.
از مزیت هـای ایـن سیسـتم عـدم اسـتفاده از جوش 
و مصالـح سـاختمانی و اجـرای سـریع آن بـا فواصل 

سـتون تـا 6 متر می باشـد.

این سیسـتم با اجزای سیسـتم راک سـاخته می شود 
و ایـده آل بـرای انبارش مـواد وکاالهایی کـه به صورت 
دسـتی گذاشـت و برداشـت می شـوند و می توانـد به 

عنوان دفتـر کار نیز مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
و  می پذیـرد  صـورت  پلـکان  طریـق  از  دسترسـی 
راهروهایـی برای تـردد کاربـران  و نرده حفـاظ تعبیه 

می شـوند.

نیم طبقه راک

نیم طبقه پیش ساخته )مزنین(
Mezzanine Floor

Rack Supported Floor



کاربرد محصوالت
انبار

یع
وز

ز ت
راک

م

اتر
دف

دی
ولی

ی ت
ها

رگا 
کا

انه
دخ

سر

ای
ره 

جی
ی زن

ها
گاه 

وش
فر

شی
وز

آم

گی
خان

یه
اول

اد 
مو

ته
ساخ

مه 
ی نی

الها
کا

کاال

کی
 ید

ات
طع

ق

******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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گواهینامه صادرات به اتحادیه اروپا 
)سیستم  پالت راک(

 گواهینامه  کیفیت محصول
)صادرات به کشور روسیه(

گواهینامه استانی رعایت حقوق 
مصرف کننده

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
)گواهی تعهد به تعالی(

گواهینامه جایزه ملی لجستیک ایران

گواهینامه ها - استانداردها - جوایز

گواهینامه تاییدکیفیت محصول گواهینامه ایزو 9001 - ویرایش 2015

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
) گواهی تعهد به تعالی(

گواهینامه ثبت برند در کشور سوئیس

- نگاه اجمالی به شرکت 
- استانداردها و آئین نامه ها

- مزیت های دژپاد

- ملحقات سیستم انبارش راک

- سیستم انبارش )قفسه بندی( بازویی

- سیستم انبارش )قفسه بندی( مشبک

- سیستم بایگانی دفتری )ایزی رکت(
- سیستم انبارش )قفسه بندی( خانگی )آسان نصب(

- سیستم انبارش )قفسه بندی( فروشگاهی

- نیم طبقه پیش ساخته )مزنین(
- نیم طبقه راک

- کاربرد محصوالت

- سیستم انبارش )قفسه بندی( خودراهرو 

- اجزاء سیستم انبارش راک

- سیستم انبارش )قفسه بندی( خودسوله

- سیستم انبارش )قفسه بندی( شاتل درایوین

 - سیستم انبارش )قفسه بندی( پالت راک

- سیستم انبارش )قفسه بندی( راهروباریک

- سیستم انبارش )قفسه بندی( پالت راک دو عمقی

- سیستم انبارش )قفسه بندی( پالت راک متحرک 

- سیستم انبارش )قفسه بندی( خودجریان
- سیستم انبارش )قفسه بندی( خود تغذیه

- انواع پالت و پالت دیواره دار

- سیستم انبارش )قفسه بندی( کفپوشدار سنگین
- سیستم انبارش )قفسه بندی( کفپوشدار سبک
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دفتـر مرکزی و کارخانه: تهران، شهرستان رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعتگران
 بلوار خلیج فارس، پالک 15

نمایشگاه دائمی و شعبه مرکـزی فروش: تهران، خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، پالک 151
صندوق پستی: 181 - 615 37 کد پستی: 94 53 41 61 37
فـکس: 55 55 43 74 - 021   تلفـن: 00 50 43 74 - 021

www.dozhpad.com info@dozhpad.com
 dozhpad  dozhpadco1332

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

  نام و نشان تجاری شرکت دژپاد در کشور سوئیس به ثبت رسیده است. 

C3125 (C) - 1399/07

60 سال پیشینه مثبت ُدژپاد                                        شرکت 
اجرای   زیر ساختهای نوین لجستیک   درون بنگاهی طراحی، تولید، تامین   و  


