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Z nami do boljših rešitev.
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Dobrodošli v Artexu
Artex d.o.o. je družinsko podjetje z osnovno dejavnostjo proizvodnja skladiščne 
opreme.

Imamo 50 zaposlenih delavcev in letno proizvedemo več kot 3000 t raznih regalov. 
Z namenom čim uspešnejšega izpolnjevanja potreb in zahtev naših kupcev, pred-
vsem pa maksimalnega prilagajanja namenu uporabe imamo razvitih 5 regalnih 
sistemov različnih nosilnosti. Vsi regalni sistemi so patentirani pri patentni pisarni 
v Ljubljani in so narejeni z namenom čim boljšega izkoristka skladiščnih prostorov 
in funkcionalnosti skladiščnih prostorov. 

Poleg regalnih sistemov pri Artexu proizvajamo še jeklene konstrukcije, kot so pode-
sti in različno manipulacijsko opremo. Glavna prednost našega podjetja je celovita 
ponudba opreme za skladišča in skladiščenje, kjer našim kupcem na enem mestu 
nudimo vrhunsko svetovanje, lastno projektivo, izdelavo in montažo skladiščne 
opreme.

V časih, ko je gospodarstvo v konjunkturi je potreba po ustreznih logističnih rešit-
vah še bolj pomembna, saj so sedaj drugačne prioritete kot v času recesije. Veliko 
podjetij čuti pritisk na trgu po skrajševanju dobavnih rokih z druge strani pa je 
zaradi večanja naročil težje le-to zagotavljat. Verjamem, da vsak, ki je odgovoren v 
podjetju za optimizacijo procesov, tako proizvodnih kot logističnih, čuti velik izziv, 
kako vsem tem željam in pritiskom ustreči. V enem delu lahko te težave rešimo mi, 
seveda skupaj z vami. 

Dobra obrazložitev vaših potreb in izkušnje 
naših projektantov lahko privede do ustre-
zne tehnično dolgoročne skladiščne rešitve. 

Z nami do boljših rešitev. 

Naše poslanstvo je, da poiščemo ustrezno skladiščno rešitev 
za vaše blago, ki bo usklajeno z vašimi zahtevami ali željami, 
veljavnimi standardi, branžnimi priporočili ter zakonodajo. 

Navsezadnje, investicija s skladiščno opremo mora biti ekonomsko upravičena in 
smotrna ter kvalitetno izvedena. Naši skladiščni sistemi Pikorack, Maxirack in Megarack 
so prepoznavni na zahtevnem trgu EU in doma. 

V ponos nam je, da smo lahko sodelovali pri velikih zgodbah za znana in renomirana 
podjetja, kot so: REVOZ, BSH, TPV, AKRAPOVIČ, MERCATOR, HENKEL, PLASTOFORM, 
HELLA SATURNUS, DANFOSS, PETROL, ... 

Konstrukcija regalne opreme je izdelana na sodobnih specializiranih strojih, materiali 
preverjene kakovosti in postopki izdelave sledljivi in nadzorovani. Za proces kakovosti 
imamo pridobljene certifikate ISO 9001, EN 1090, ISO 3834 PART 3. Stabilnost poslo-
vanja pa dokazujemo z obstojem podetja že več kot 25 let, uspešnim generacijskih 
prehodom in s pridobitvijo zlate bonitetne ocene AAA+.
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Z NAMI DO 
BOLJŠIH REŠITEV.

Tradicija od leta 1972.

BSH Hišni aparati d.o.o., Nazarje
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TRADICIJA IZDELAVE 
SKLADIŠČNE OPREME V 
LENDAVI OD LETA 1972

Z nami do boljših rešitev.

Začetki testiranja regalne opreme 
MAJORACK leta 1972. 

60 ZAPOSLENIH
Artex d.o.o. je družinsko podjetje ustanovljeno l. 1992. Skupaj 
s hčerinskim podjetjem Linox Solution d.o.o. je zaposlenih čez 
60 ljudi. Zaposlujemo pretežno tehničen kader in nenehno 
skrbimo za visok nivo strokovnosti z usposabljanjem in izo-
braževanjem ter skrbimo za zadovoljstvo naših zaposlenih z 
doslednim spoštovanjem vseh obveznosti.

5 BLAGOVNIH ZNAMK 
Proizvajamo polična sistema Pikorack in Maxirack ter regalni 
sistem Megarack. Za sistema Minirack in Majorack nudimo 
nadomestne dele.

DELUJEMO NA TRGIH EU 
Kot edini specializiran proizvajalec skladiščne opreme v Sloveniji 
imamo ambicijo in sposobnost delovanja na razvitih in zahtevnih 
trgih EU, in sicer delujemo preko zastopnikov v Avstriji, Nemčiji, 
Nizozemski, Norveški, Madžarski, Romuniji, Hrvaški in Srbiji, kjer 
imamo tudi svoje podjetje Artex oprema - S d.o.o.  

+ 1000 ZAKLJUČENIH PROJEKTOV
Izvedli smo že veliko projektov tako v Sloveniji kot v tujini za 
renomirane kupce iz avtomobilske, farmacevtske, živilske, 
kemične in kovinsko-predelovalne industrije ter za velike logi-
stične centre. 
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CERTIFIKATI

2042

2017 2018 2019

CELOVITOST PONUDBE

OSEBEN PRISTOP
S pomočjo naše lastne proizvodnje in projektive, kjer ravnamo po 
načelu skrbnega in odgovornega gospodarja, kot tudi širine ponudbe, 
lahko našim strankam vedno zagotovimo najboljše rešitve, ki zagota-
vljajo odlično razmerje med kvaliteto in ceno.

Proizvajamo 5 skladiščnih sistemov za različne namene in nosilnosti.

GARANCIJA 30 LET
Visok nivo fleksibilnosti uspemo dosegati predvsem s pomočjo lastne 
proizvodnje, ki nam omogoča izdelavo izdelkov po meri.

Prav zaradi tega zagotavljamo tudi 30 let garancije na nadomestne 
dele.

SANACIJA PO STANDARDU EN 15635 
Standard o vzdrževanju regalnih konstrukcij SIST EN 15635 nalaga 
uporabniku skladišča odgovornost za varno uporabo. Potrebni so peri-
odični in letni strokovni pregledi.

Ekipa podjetja Artex nudi  kvalitetno in strokovno izvedbo sanacij na 
podlagi poročila o pregledu regalne opreme po standardu SIST EN 
15635.

Zavedamo se, da je vsako skladišče unikatno, vsak uporabnik ima svoje zahteve ali 
želje ter tudi omejitve. Naš projektivni oddelek nudi strokovno svetovanje in izris idej-
nega načrta postavitve skladišča upoštevajoč vse razpoložljive tehnične zmožnosti in 
standarde. 

Prav zaradi lastne proizvodnje, ki ima tradicijo v izdelavi skladiščne opreme že od l. 1972 
v Lendavi, smo sposobni pripravit projekt „na mero“ in „na ključ“. S strokovno izvedeno 
montažo ali morebitno sanacijo opreme s strani naše monterske ekipe poskrbimo, da 
vam lahko ponudimo vse na enem mestu.

,

l

j

10     |     WWW.ARTEX.SI WWW.ARTEX.SI    |     11



Z nami do boljših rešitev.

ZAUPAJO NAM 

in mnogi drugi ...
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LASTNE 
BLAGOVNE ZNAMKE
V Artexu imamo razvite, patentirane in zaščitene lastne blagovne znamke skladi-
ščnih regalov – MEGARACK®, MAXIRACK®, PIKORACK®, MINIRACK® in MAJORACK®. 
Izdelki lastne blagovne znamke imajo veliko uporabno vrednost, saj kontinuirano 
preverjamo njihovo kakovost in skrbimo za razvoj. 

Imamo lastni projektantski tim, ki spremlja potrebe trga in nenehno izboljšuje 
že obstoječi sistem in standardne izdelke ter razvija nove. 

Poleg zgoraj naštetih lastnih blagovnih znam pa v podjetju Artex proizvajamo še 
KONZOLNE REGALE, JEKLENE KONSTRUKCIJE ter DRUGE KONSTRUKCIJE, izdelane 
po individualnih načrtih.

MEGARACK ® 

REGALNI SISTEM

MAXIRACK ® 
POLIČNI  SISTEM

P I K O R A C K ®

POLIČNI  SISTEM

LASTNA PROIZVODNJA

LAKIRNICA S PRAŠNIM 
NANAŠANJEM BARVE

ROBOTSKO VARJENJE 
ZA ZAGOTOVITEV KONSTANTNE 

KVALITETE ZVAROV

NUMERIČNO 
KRMILJENA LINIJA 

ZA PROIZVODNJO SISTEMA MEGARACK®, 
MAXIRACK® IN PIKORACK®

Naša lastna proizvodnja je organizirana projektno in tudi serijsko. Za tak način 
proizvodnje potrebujemo visoko usposobljen proizvodni kader in kvalitetno proi-
zvodno tehnološko opremo.

EKOLOŠKA 
OSVEŠČENOST

Vsi vgrajeni materiali so atestirani in za izde-
lane izdelke prilagamo ustrezne ateste. Takšen 
tip proizvodnje zahteva tudi visoko ekološko 
osveščenost pri izvedbi tehnološkega procesa 
in vseh zaposlenih. Imamo sodobno lakirnico 
za barvanje z ekološkimi prašnimi barvami.

NAMENSKA 
PROIZVODNJA

Za izdelovanje namenske proizvodnje imamo 
pri Artexu inštalirane univerzalne in namenske 
obdelovalne stroje in usposobljene visokokva-
lificirane delavce

Podrobne informacije o sistemu na strani: 16

Podrobne informacije o sistemu na strani: 38

Podrobne informacije o sistemu na strani: 44
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MEGARACK ® 
REGALNI SISTEM
PALETNI, POLIČNI, PRETOČNI, POVRATNO PRETOČNI (PUSH-
-BACK), PREVOZNI IN STEBRNI (DRIVE-IN) REGALNI SISTEM.

 SILIKO, Boštanj
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varnostni zatik

nosilec MNP

steber

diagonala

nosilec MNV

prečka

 temeljna plošča MTP

Megarack je nov sodoben sistem skladiščnih regalov, ki vam zagotavlja maksi-
malen izkoristek skladiščnih prostorov, s čimer pripomore k nižjim stroškom 
skladiščnega poslovanja. Veliko število standardnih elementov, kot tudi širok spek-
ter dodatne opreme zagotavljajo regalom maksimalno funkcionalnost. Megarack 
regali zadovoljujejo vse potrebe nosilnosti paletiziranega ali kosovnega blaga.

Stranice so vijačne izvedbe, nosilci so brezvijačno zataknjeni v perforacijo, ki je 
izdelana v rasterju 50 mm. Oprema zagotavlja varnost uporabe regalnega sistema 
in transportne tehnike med regali skladno s predpisi o varnem delu. Sistem je 
podprt s statičnimi izračuni, ki jih je izdelal inštitut za metalne konstrukcije “IMK” 
Ljubljana, po tehničnih predpisih EUROCODE 3 in EUROCODE 8. 

Velika prednost Megarack regalov je v tem, da se lahko odlično prilagodijo potre-
bam in željam uporabnikov. Tako poleg standardnih barv: stranice v pocinkani 
izvedbi in nosilci v modri RAL 5007, zagotavljamo tudi možnost dobave še v 
drugih barvah ali vroče cinkani izvedbi. Izvedbe:

PALETNI, POLIČNI, PRETOČNI, POVRATNO PRETOČNI (PUSH-BACK), PREVOZNI IN 
STEBRNI (DRIVE-IN) REGALNI SISTEM.

TIP STRANICE MS 65 MS 80 MS 100 MS 120

NAZIVNA 

NOSILNOST  v kg
14.400 16.600 17.800 20.600

VIŠINE STRANIC 

(m) min – max.
2 – 6,5 2 – 8,5 3 – 10,5 3 – 10,5

UKLONSKA  

VIŠINA
 ZMANJŠANA NOSILNOST ZARADI 

UKLONSKE VIŠINE

1,0 m 14.400 16.600 17.800 20.600

1,1 m 13.390 16.600 17.800 20.600

1,2 m 12.520 16.200 17.360 20.100

1,3 m 11.750 15.810 16.950 20.100

1,4 m 11.070 15.090 16.560 19.620

1,5 m 10.470 13.830 16.180 19.620

1,6 m 9.930 12.770 15.820 19.620

1,7 m 9.000 12.300 15.480 19.160

1,8 m 8.230 11.860 15.150 19.160

1,9 m 7.680 10.710 14.830 18.730

2,0 m 7.200 9.760 13.690 18.730

2,1 m 6.400 9.220 12.710 17.910

2,2 m 5.760 8.740 12.280 17.170

2,3 m 5.230 7.900 11.870 16.820

2,4 m 4.800 7.380 11.480 16.480

2,5 m 4.430 6.920 10.790 15.850

Stranice so vijačene, sestojijo se 
iz dveh cinkanih stebrov in sis-
tema diagonalnih in prečnih vezi 
ter privijačene temeljne plošče. 

Nosilnost stranice je določena s 
presekom stebra, razporeditvijo dia-
gonalnih in prečnih vezi, od vrste 
veznih nosilcev in njihove višinske 
razporeditve ter lokacije postavitve 
konstrukcije oz. zemeljskega pospe-
ška tal mesta montaže konstrukcije. 

Vsi izseki so izdelani z rasterjem 50 
mm, kar omogoča optimalen izko-
ristek višine prostora. Elementi 
so lahko tudi prašno barvani. 
 
Statično presojo, preračune raziskav 
in kontrolne preračune so preverili 
na Inštitutu za metalne konstrukcije 
v Ljubljani.

PODATK I  O R EG A LNIH 
S TR ANIC AH MEG AR ACK

50

steber “65“ steber “80“ steber “100“ steber “120”

70

65

70 70 70

80 100 120

 SCHENKER Ljubljana
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DOLŽINA NOSILCA v mm

1900 2300 2700 3000 3300 3600

TIP NOSILCA nosilnost para nosilcev v kg

MNP 8 2800 2050 1500

MNP 9 3150 2550 1850

MNP 10 3500 3000 2400 1900

MNP 11 3900 3300 2800 2350 1950

MNP 12 3000 2900 2450 1900

MNP 14 4000 3600 3350 2600

MNP 16 4500 4200 3800 3600

DOLŽINA NOSILCA v mm

1400 1900 2300 2700

TIP NOSILCA nosilnost para nosilcev v kg

MNV 8 3500 2800 2000 1500

MNV 10 4000 3600 2900 2400

DOLŽINA NOSILCA v mm

1400 1900 2300 2700

TIP NOSILCA nosilnost para nosilcev v kg

PSP 7 / 
MSP 7

600 450 360 200

PSP 8 / 
MSP 8

850 640 550 320

PSP 9 / 
MSP 9

1050 830 690 450

PODATK I  O R EG A LNIH NOSILCIH

Nosilci palet “MNP” in polični nosilci “MNV” so škatlaste izvedbe s pri-
varjenimi zatičnimi kotniki. Zatični kotnik je izveden s štirimi nosilnimi 
ploskovnimi jezički, ki ustvarjajo tog spoj stebra. 
 
Za varovanje vertikalnega iztikanja je v spoj vstavljen varovalni zatik, ki je 
varovan proti izpadanju.
 
Polični nosilec tipa PSP je varjen na zatični kotnik in je namenjen za skla-
diščenje kosovnega blaga večjih tež. Standardno se izdeluje v prašno 
barvani izvedni RAL 5007. Profil je v obliki sigme, kar mu daje veliko 
uporabno vrednost in nosilnost. Po celotni dolžini profila je perforiran v 
rastru 50 mm, zato je možno nanj vijačiti omejevalec oz. delilnik polic 
ali horizontalno povezje. Standardno se izdeluje v cinkani površinski izvedbi. 
Paletni nosilec tipa »MSP« je na zatični kotnik privarjen in je namenjen za 
lažje paletizirano blago. Profil se standardno izdeluje neperforiran lahko 
pa ga dobavimo tudi perforiranega v rastru 50 mm. Barvan prašno v modri 
barvi, RAL 5007.

Nosilec
PSP 7 /MSP 7 

Nosilec
PSP 8 /MSP 8 

Nosilec
PSP 9 /MSP 9

Nosilec
PSP 7 /MSP 7

Nosilec
PSP 8 /MSP 8

Nosilec
PSP 9 /MSP 9
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8
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9
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45 45 45
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0

11
0

12
0

50

Nosilec
“MNP 8“

Nosilec
“MNP 9“

Nosilec
“MNP 10“

Nosilec
“MNP 11“

Nosilec
“MNP 12“

Nosilec
“MNP 14“

Nosilec
“MNV 8“

Nosilec
“MNV 10“

50

14
0

Nosilec
“MNP 16“

50

16
0

2
5
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5

20 45
20 45
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Nosilec
“MNP 8”

Nosilec
“MNP 9”

Nosilec
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Nosilec
“MNP 11”

Nosilec
“MNP 12”

Nosilec
“MNP 14”

Nosilec
“MNP 16”
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Nosilec
“MNP 8“

Nosilec
“MNP 9“

Nosilec
“MNP 10“

Nosilec
“MNP 11“

Nosilec
“MNP 12“

Nosilec
“MNP 14“

Nosilec
“MNV 8“

Nosilec
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14
0

Nosilec
“MNP 16“
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16
0

2
5

2
5

20 45
20 45
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0

8
0

Nosilec
“MNV 8”

Nosilec
“MNV 10”

LEGE NDA :
1.  Megarack stranica “MS“
2. temeljna plošča stebra “MTP“
3. nosilec palet “MNP“
4. nosilec za vložke “MNV”
5. kovinski vložki ali leseni plato
6. omejevalec palet “MOP”
7. natični nosilec zabojev “MNN“
8.  prečni nosilec palet “MPNP“
9. nosilec zabojev “MNZ“
10. objemni ščitnik stebra “MOS“
11. ščitnik stebra“MUS”
12. voglani ščitnik stebra “MVOS“
13. linijski ščitnik stranice “MLS”
14. diagonalno vertikalno 
povezje
15. veznik stranic “MVS“

DOSEGLJIVE VIŠINE STRANIC (mm):

2.000 - 12.000

elementi se izdelujejo po 
naročilu na mero

STANDARDNE GLOBINE STRANIC (mm):

800, 1100

po naročilu možne tudi 
druge dimenzije

13

10

11

12

15 14

9

7

5 4

2

3

1

8

6

OPI S E LE ME NTOV SI S TE M A MEG A R ACK®

Nosilec MNP Nosilec MNV
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MEGARACK ® PALETNI  IN 
POLIČNI  REGALI
ZA VEČJA BREMENA
Paletni regali so najbolj pogosta rešitev v 
skladiščih. V standardnih izvedbah so regali 
do višine 12 m. Posluževanje v paletnih 
regalih je lahko z različnimi tipi viličarjev. 
Najbolj pogosto so hodniki dimenzionirani 
na širino 2.700 - 3.000 mm ali pri posluže-
vanju s specialnimi viličarji z širino hodnika 
1.750 mm. Regali se običajno opremijo s 
potrebnimi zaščitami, saj pri posluževanju 
z viličarji lahko nastanejo ob trku v regalno 
konstrukcijo veliko poškodb. Zaščite so 
tako regalnih stranic kot posameznih 
stebrov. Pri projektiranju se spoštujejo 
branžna priporočila FEM 10.2.02 in stan-
dardi EN 15512, EN 15620, EN 15629, EN 
15635 ter EUROCODE 3. V primeru, kadar je 
regalna konstrukcija na potresno ogrože-
nem območju se upošteva tudi FEM 10.2.08 
in EUROCODE 8. Konstrukcija se izdela v 
izvedbenem razredu EXC 2.

LASTNOSTI STABILNIH PALETNIH REGA-
LOV SO:

• 30% izkoriščenost skladiščnega 
prostora

• dostop do vsake palet,
• omogoča FI-FO (first-in, first-out) način 

skladiščenja,
• poljubno odlaganje palete v regalno 

okno,
• hitrost, preglednost v skladišču,
• enostavna in hitra montaža/demontaža,
• enostavna sanacija konstrukcije,
• velika prilagodljivost sistema tudi na 

nestandardne tipe palet,

PALETNI REGALI Z OZKIMI HODNIKI 
(VERY NARROW AISLE - VNA)

• 50% izkoriščenost skladiščnega 
prostora

• potrebna talna vodila ali induktivna 
zanka za vodenje viličarja,

• potrebna kvalitetna in ravna talna 
betonska plošča po stand. EN 15185.
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Stebrni regali (Drive-in) so odlična 
rešitev za skladiščenje istovrstnega 
in nepokvarljiva blaga. V standardnih 
izvedbah so regali do višine 12 m. 
Posluževanje v stebrnih regalih je obi-
čajno z elektro viličarji, ki so dimenzijsko 
ustrezni. Hodniki v stebrnih regalih so 
tudi odlagalno mesto za palete, tako, 
da je potrebna dobra organizacija del 
v skladiščnem območju. Stebrni regali 
so običajno opremljeni z talnimi vodili, 
ki prisilno vodijo viličar v tunel z name-
nom, da ne pride do trka v regalno 
konstrukcijo. Pri projektiranju se spoš-
tujejo branžna priporočila FEM 10.2.07 
in standardi EN 15512, EN 15620, EN 
15629, EN 15635 ter EUROCODE 3. V pri-
meru, kadar je regalna konstrukcija na 
potresno ogroženem območju se upo-
števa tudi FEM 10.2.08 in EUROCODE 
8. Konstrukcija se izdela v izvedbenem 
razredu EXC 2.

LASTNOSTI STEBRNIH PALETNIH 
REGALOV SO:

• do 60% izkoriščenost skladiščnega 
prostora

• velika prilagodljivost sistema tudi 
na nestandardne tipe palet,

• FI-LO (first in-last out) sistem 
skladiščenja,

• primerno le za istovrstno blago,
• primerno le za nepokvarljivo blago,
• ni dostopa do vsake palet,
• ni možnosti poljubnega odlaganja 

palete,

MEGARACK ®

STEBRNI REGALI     
(DRIVE- IN & DRIVE-THROUGH)

 BSH Nazarje
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LASTNOSTI PRETOČNIH PALETNIH 
REGALOV SO:

• FI-FO sistem skladiščenja,
• 60% izkoriščenost skladiščnega 

prostora
• idealno za visoko stroškovna 

skladišča (zamrzovalnice ali 
hladilnice)

• sistem omogoča skladiščenje do 
20 palet v tunelu ob naklonu 4 %

• sistem zahteva kvalitetne palete 

Pretočni regali za palete so odlična rešitev za skladiščenje istovrstnega 
blaga. V standardnih izvedbah so regali do višine 12 m. Posluževanje za 
pretočne regale so lahko različni viličarji, vendar običajno z elektro vili-
čarji. Pretočni regali so primerni za podjetja, ki imajo veliko potrebno 
po skladiščenju in je frekvenca obračanja zalog visoka. Sistem pretočnih 
prog je v nagibu 3-4%. Pretočne proge so lahko tro-delne na začetku in 
koncu tunelu, zaradi manipulacije s viličarjem, ki nima nagibnega tele-
skopa. Pri projektiranju se spoštujejo branžna priporočila FEM 10.2.02 
in standardi EN 15512, EN 15620, EN 15629, EN 15635 ter EUROCODE 3. V 
primeru, kadar je regalna konstrukcija na potresno ogroženem območju 
se upošteva tudi FEM 10.2.08 in EUROCODE 8. Konstrukcija se izdela v 
izvedbenem razredu EXC 2.

MEGARACK ® PRETOČNI 
REGALI  ZA PALETE

 SILIKO, Boštanj
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MEGARACK ® 

PR ETOČNI  REGALI 
Z A KOSOVNO 
BL AGO  (PAKETE)
Pretočni regali za pakete so odlična rešitev za skla-
diščenje kosovnega blaga, kjer je potrebna po veliki 
količini in komisioniranju. V standardnih izvedbah 
so regali do višine 2 m. Velikokrat je v projektu 
zastavljeno tako, da je v spodnjem delu paletnih 
regalov področje za komisioniranje s sistemom 
pretočnih prog za skladiščenje kosovnega blaga. 
Posluževanje za pretočne regale za kosovno blago je 
običajno ročno. Pretočni regali so primerni za pod-
jetja, ki imajo veliko potrebno po skladiščenju in je 
frekvenca obračanja zalog visoka. Pri projektiranju 
se spoštujejo branžna priporočila FEM 10.2.02 in 
standardi EN 15512, EN 15620, EN 15629, EN 15635 ter 
EUROCODE 3. V primeru, kadar je regalna konstruk-
cija na potresno ogroženem območju se upošteva 
tudi FEM 10.2.08 in EUROCODE 8. Konstrukcija se 
izdela v izvedbenem razredu EXC 2.

LASTNOSTI PRETOČNIH REGALOV ZA KOSOVNO 
BLAGO SO:

• FI-FO sistem skladiščenja,
• dobra izkoriščenost skladiščnega prostora,
• sistem prog omogoča postavitev delilnikov za 

lažje razvrščanje blaga,
• primerno tudi za veliko število različnega blaga,
• običajno ne prihaja do poškodb, saj se poslužuje 

ročno,
• sistem je primeren za nosilnost do maks. 25 kg/

paket
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Povratno pretočni (push-back) so odlična 
rešitev za skladiščenje istovrstnega blaga. 
Posluževanje za povratno pretočne regale 
so lahko različni viličarji, vendar so običajno 
viličarji z večjo maso, saj je potrebno poti-
sniti palete v globino. Povratno pretočni 
regali so primerni za podjetja, ki imajo 
veliko potrebno po skladiščenju in je fre-
kvenca obračanja zalog visoka. Sistem prog 
je v nagibu 3 - 4%. Pri projektiranju se spoš-
tujejo branžna priporočila FEM 10.2.02 in 
standardi EN 15512, EN 15620, EN 15629, EN 
15635 ter EUROCODE 3. V primeru, kadar je 
regalna konstrukcija na potresno ogrože-
nem območju se upošteva tudi FEM 10.2.08 
in EUROCODE 8. Konstrukcija se izdela v 
izvedbenem razredu EXC 2.

LASTNOSTI POVRATNO PRETOČNIH 
REGALOV SO:

• dobra izkoriščenost skladiščnega 
prostora,

• vnos in izvzem palet na isti lokaciji,
• sistem omogoča odlaganja palet 

prečno ali vzdolžno,
• hitrejša manipulacija kot v sistemu s 

stebrnimi regali,
• omogoča skladiščenje do 6 palet v 

globino,
• FI-LO (first in-last out) sistem 

skladiščenja,
• ni dostopa do vsake palet,
• težave ob nekvalitetnih paletah (zastoji 

v tunelu),
• sistem omogoča za blago s težo od 75 

kg do 1.200 kg, 
• sistem omogoča skladiščenje 7-8 palet 

v tunel ob primernem viličarju.

MEGAR ACK® POVR ATNO 
PRETOČNI REGALI (PUSH-BACK ) 
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MEGAR ACK®

PREVOZNI REGALI
Prevozni paletni regali so idealni za skladiščenje v visoko stroškovnih 
skladiščnih, kot so hladilnice ali zamrzovalnice (tudi do -28 C). Prednost 
prevoznih regalov je v tem, da povečajo izkoriščenost prostora tudi do 100% 
v primerjavi s klasičnimi oz. stabilnimi paletnimi regali. Podvozja prevo-
znih blokov so položena na tirnice in gnana s pomočjo elektro motorjev. 
Premikanje posameznih blokov ali več blokov hkrati se lahko izvaja ročno 
ali preko daljinskega upravljalca, ki ga upravlja viličarist. Prevozni regali so 
izredno varni, saj za varnost skrbijo optični senzorji na več nivojih in okoli 
vsakega posameznega prevoznega bloka. Pri projektiranju se upošteva 
standard EN 15095, priporočila FEM in standard RAL-RG 614/4.

LASTNOSTI PREVOZNIH PALETNIH REGALOV:
• 70% izkoriščenost skladiščnega prostora
• potrebna kvalitetna betonska plošča,
• idealno za visoko stroškovne skladiščne prostore (zamrzovalnica ali 

hladilnica),
• zahteva po računalniškem vodenju zalog
• prevozne bloke je možno premikati ročno ali s pomočjo daljinskega 

upravljalca 
• hitrost premikanja bloka od 3.5 m/min.
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Podesti  z 
MEGARACK ® in/al i 

MAXIRACK ® sistemom

 CARTHAGO Odranci
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Megarack regalni in tudi Maxirack polični sistem omogoča postavitev etažnih skla-
diščnih konstrukcij. Zaradi potrebe po optimalnem skladiščenju ali izkoristku danega 
prostora je takšna izvedba z eno ali več etažami koristna, efektivna in cenovno spre-
jemljiva. Lahko se sistem skladiščenja sprojektira tako, da so v spodnjem delu palete, v 
zgornjem delu pa kosovno blago. Običajno je tak sistem smiseln, kadar ni prevelikega 
obrata zalog in je veliko različnih izdelkov. Pri projektiranju se spoštujejo branžna pri-
poročila FEM 10.2.02 ali FEM 10.2.06 in standardi EN 15512, EN 15620, EN 15629, EN 
15635 ter EUROCODE 3. V primeru, kadar je regalna konstrukcija na potresno ogrože-
nem območju se upošteva tudi FEM 10.2.08 in EUROCODE 8. Konstrukcija se izdela v 
izvedbenem razredu EXC 2.

KARAKTERISTIKE ETAŽNIH KONSTRUKCIJ SO:

• dobra izkoriščenost danega skladiščnega prostora,
• omogoča FI-FO (first-in, first-out) in tudi FI-LO način skladiščenja,
• preglednost v skladišču,
• velika možnost variacij skladiščenja s paletami in hkrati s paketi,
• velika prilagodljivost sistema tudi na nestandardne tipe palet ali 

paketov,

MA XIR ACK V 
IZ VE DBI  S  PODE S TOM

 Interexport Sl.Bistrica

 Intersport Naklo

 Tapro, Ljubljana
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MAXIRACK ® 
POLIČNI  SISTEM
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Polični sistem MAXIRACK je primeren za 
potrebe skladiščenja kosovnega blaga na 
policah. Omogoča funkcionalno postavitev 
regalov ter optimalni izkoristek prostora.

Polični sistem MAXIRACK je v celoti mon-
tažne vijačno zatične izvedbe, ki dovoljuje 
izvedbo poljubnih regalnih sklopov, višinsko 
premikanje polic ter premontažo regalov v 
primeru drugačne potrebe.

Sistem omogoča standardizirane ali indivi-
dualne rešitve, ki se lahko odlično prilagajajo 
potrebam in željam. Uporaba sistema zago-
tavlja enostavno preglednost uskladiščenega 
blaga, kar omogoča prihranek pri času in eko-
nomičnost poslovanja.

LASTNOSTI MAXIRACK POLIČNIH 
REGALOV SO:

• velika nosilnost 130-340 kg/polico,
• samonosilnost regalov,
• prestavljive police v rasterju 33,3 mm,
• zelo hitra, enostavna montaža in 

demontaža,
• velik izbor dimenzij, kar mogoča 

prilagodljivost regalov prostoru in blagu,
• izredno kvalitetna površinska zaščita,
• dolga življenjska doba,
• robustna vendar elegantna izvedba,
• sistem omogoča etažno izvedbo (postavitev 

podesta).

SPLOŠNO O MA XIR ACK®

POLIČNE M SI S TE MU

Montažni sistem poličnih regalov MAXIRACK® predstavlja racionalno 
izkoriščanje skladiščnega prostora in je ena izmed lastnih blagovnih 
znamk družinskega podjetja Artex. 

Projektantski tim, ki črpa iz 30. letnih izkušenj, spremlja potrebe trga, je 
ustvaril montažni sistem poličnih regalov, ki je namenjen konvencionalnim 
skladiščem manjših in srednjih nosilnosti. MAXIRACK® sistem zaradi svoje 
montažne izvedbe dopušča sestavo poljubnih regalnih sklopov, hkrati pa 
omogoča enostavno prestavitev, demontažo in ponovno montažo regalov 
na drugem mestu. 

Glavni sestavni elementi sistema MAXIRACK® so stranice s temeljnimi 
ploščicami, nosilci polic in pločevinasti vložki ali oplemenitena iverka 
(iveral). Perforirani stebri stranice so med seboj povezani s prečkami in 
diagonalami, ki se na oba stebra privijačijo. Police oz. nosilce police je 
možno vertikalno premikati v rastru n x 33,3 mm. Sistem MAXIRACK® ima 
zaradi sodobne »omega« izvedbe stebrnega profila izboljšane karakteristike 
in prednjači pred ostalimi poličnimi sistemi, sama zasnova pa omogoča 
poljubno prestavljanje polic na želeno mesto.

Temeljna ploščica TPX 
omogoča sidranje v tla.

Čvrsti zatični spoj nosilca 
„NMX“ s stebrom z možnostjo 
prestavljanja v rastru 33,3 mm.

33
.3

50

Steber Maxirack

nosilec
NMX

diagonala

temeljna
ploščica TPX

kovinski vložek 
PIV ali PMV

prečka
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OPI S E LE ME NTOV 
SI S TE MA MA XIR ACK®

Pri statičnem izračunu s strani Inštituta za metalne konstrukcije »IMK« iz Ljubljane 
so bili upoštevani vsi najnovejši veljavni standardi: SIST EN 1993, SIST EN 15512, SIST 
EN 15629, SIST EN 15635, SIST EN 15620 in priporočilo FEM 10.2.06.

TABELA KARAKTERISTIK POLIČNEGA SISTEMA MAXIRACK

.

SMX
Stranica Maxirack 
Višina - H (stranice)

(m)
vmesne višine - po naročilu

TPX Temeljna ploščica 2 kom / stranico Maxirack - SMX

Št. prečk za sestavo stranice (kos) 4 4 4

Globine regala - B (mm)      400 500 600 700 800 1000

NMX

Nosilec Maxirack (dolžina) - C (mm) 890 990 1590

Osna razdalja med stebri - C2 (mm) 948 1047 1641

Oznaka nosilca NMX-9 NMX-10 NMX-1 6

Nosilnost para nosilcev (kg) 340 300 130

PIV,

Pločevinasti vložek (št. kosov/nosilec) 9 10 16

Dolžina ploč. vložka (globina regala) (mm) 400 500 600 700 800 1000

Oznaka ploč. vložka PIV-4 PIV-5 PIV-6 PMV-7 PMV-8 PMV-10

Nosilnost stranice pri globini

1 190

1245

NMX-1 2

220

12

1390

1443

NMX-14

160

14

PMV

Št. diagonal za sestavo stranice (kos) 1 2 3

2,0 2,3 2,5  -  2,8 3,0  -  3,2

3

2

2400kg

Po dogovoru so dosegljive tudi druge dimenzije in nosilnosti. Polnilo polic so lahko tudi leseni vložki ali iveral.
* Nosilnost celotnega sistema je pogojena z nosilnostjo najšibkejšega elementa v sistemu.Po dogovoru so dosegljive tudi druge dimenzije in nosilnosti. Polnilo polic so lahko 
tudi leseni vložki ali iveral.

* Nosilnost celotnega sistema je pogojena z nosilnostjo najšibkejšega elementa v sistemu.

* Nosilnost celotnega sistema je pogojena z nosilnostjo najšibkejšega elementa v sistemu.
** samo po narocilu

L = n × C2 +50

B

H

h
m

in
 1

25C+650

A

C2
svetla mera medosna razdalja

skupna dolžina regala

globina

vi
ši

na

LEGE NDA :
1. stranica Maxirack - SMX
1a. prečka za povezavo stebrov
1b. diagonala za povezavo stebrov
2. nosilec Maxirack - NMX
3. pločevinasti vložek - PIV, PMV 
(iveral ali leseni plato)

4. temeljna ploščica - TPX

1

1a

1b

2 3

4
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PIKORACK ® 
POLIČNI  S ISTEM

Regalni sistemi Pikorack so odlična izbira za skladiščenje kosovnega blaga, kot tudi 
za arhive. Sistem Pikorack zaradi svoje sodobne montažne izvedbe dopušča sestavo 
poljubnih regalnih sklopov, kar omogoča racionalen izkoristek skladiščnega prostora.

Omogoča zelo enostavno prestavitev, demontažo in ponovno montažo regalov na 
drugem mestu.

Veliko prilagodljivost vašim potrebam uspe sistem zagotavljati s pomočjo polic, ozi-
roma nosilcev polic (PIN) katere je možno po vertikali premikati navzgor ali navzdol v 
rastru n x 100 mm.

Zelo kvalitetna izdelava in površinska zaščita sta garancija za dolgo življenjsko dobo 
sistema.

Kljub svoji enostavnosti in elegantni konstrukciji je sistem regalov Pikorack zelo stabilen 
in tog, kar zagotavlja lep izgled, zelo enostavno uporabo in stabilnost v enem.

LASTNOSTI PIKORACK POLIČNIH
REGALOV SO:

• nosilnost 110 – 250 kg/polico,
• samonosilni regali (brez potrebnega sidranja v tla ali zid),
• prestavljive police v rasterju 100 mm,
• velik izbor dimenzij, zato je zelo sistem zelo prilagodljiv prostoru in blagu,
• izredno kvalitetna zaščita (prašno obarvano ali cinkana izvedba),
• elegantna izvedba - zato tudi primerna za v pisarne (za arhivo).

Vsi elementi so v sivi barvi RAL 7032 razen polnil in temeljne ploščice (PIV in PIT), ki so 
v pocinkani izvedbi. Možna je tudi pocinkana izvedba vseh elementov.
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LEGE NDA :
1. steber Pikorack - PIS
2. prečka Pikorack - PIP
3. nosilec Pikorack - PIN
4. vložek Pikorack - PIV 
    (kovinski ali iveral)

5. temeljna ploščica - PIT

NOSILNOST

110 - 250 KG/POLICO

OPI S E LE ME NTOV 
SI S TE MA PIKOR ACK®

Uporaba montažnega sistema regalov  
PIKORACK predstavlja racionalni 
izkoristek skladiščnega prostora za 
konvencionalna skladišča manjših 
nosilnosti z ročno manipulacijo, 
saj sistem zaradi svoje montažne 
izvedbe dopušča sestavo poljubnih 
regalnih sklopov, hkrati pa omogoča 
enostavno prestavitev, demontažo 
in ponovno montažo regalov na 
drugem mestu. 

Sistem ogrodja regala je v celoti mon-
tažno zatične izvedbe, brez vijačnih 
spojev (razen temeljne ploščice 
PIT). Pločevinasti vložki se vstav-
ljajo. Police oziroma nosilce polic 
(PIN) je možno premikati  navzgor 
ali navzdol v rastru n x 100 mm, kar 
je dodatna prednost montažnega 
sistema in nudi možnost prilagodi-
tve skladiščnega mesta trenutnim 
potrebam. Kljub svoji enostavnosti 
in elegantni konstrukciji, je sistem 
regalov PIKORACK zelo stabilen in 
tog, kvalitetna izdelava in površin-
ska zaščita pa zagotavljata dolgo 
življenjsko dobo.

Barva: Vsi elementi so prašno obar-
vani v sivi barvi RAL 7032 razen polnil 
in temeljne ploščice (PIV in PIT), ki so 
v pocinkani izvedbi.
Možna je tudi pocinkana izvedba 
vseh elementov.

1

2

3

4

5

1 2

K A R ATE R I S TIK E POLIČNEG A 
SI S TE M A PIKOR ACK®

TABELA KARAKTERISTIK POLIČNEGA SISTEMA PIKORACK

Opomba: nosilnost celotnega sistema je pogojena z nosilnostjo najslabšega elementa v sis-
temu. Po dogovoru so dosegljive tudi druge dimenzije in nosilnosti. 
* Steber višine 2,1 m je primeren za arhivski regal s šestimi (6) policami po višini.

PIS Steber Pikorack 
Višina stebra - H (stranice) (m)

1,8   2,0   2,1* 2,3   2,5 2,8
(Vmesne višine - po naročilu)

PIT Temeljna ploščica 1 kos / steber Pikorack

PIP

Št. prečk Pikorack za sestavo stranic (mm) 4 5 6

Prečka Pikorack (globina regala) - B (mm) 400 500 600 700 800 1000

Oznaka prečke PIP-4 PIP-5 PIP-6 PIP-7 PIP-8 PIP-10

PIN

Nosilec Pikorack (dolžina) - C (mm) 890 990 1190 1390 1590

898 998 1198 1398 1598

PIN-9 PIN-10 PIN-12 PIN-14 PIN-16

250 210 180 150 110

9 10 12 14 16

Osna razdalja med stebri - C2 (mm)

Oznaka nosilca

Nosilnost para nosilcev (kg)

PIV Pločevinasti vložek (št. kosov/nosilec)

PIV
Dolžina ploč. vložka (globina regala) (mm) 400 500 600 700 800 1000

Oznaka ploč. vložka PIV-4 PIV-5 PIV-6 PIV-7 PIV-8 PIV-10

C, B

25

51

22

PIN in PIP

H

B

Presek PIS, PIN in PIP

Diagram nosilnosti stranice Pikorack
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L = n × C2 + 51 H
uk

 =
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h

h
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h

A

C1= C2 - 51
svetla meramedosna razdalja

skupna dolžina regala

vi
ši

na

globina

Detajl A 100

B

C

� 115.5×16 Zn
DIN 7504K

PIV

PIS

PIN

PIP

PIT

100

10
0

Kovinski vložek PIV

Nosilec PIN

Steber PIS

Prečka PIP

temeljna
ploščica PIT
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KONZOLNI  REGALI

Konzolni regali, ki vam jih nudimo pri 
Artexu vam zagotavljajo enostavno, hitro 
in pregledno:

• skladiščenje paličastega blaga (cevi, 
profili, itd.)

• skladiščenje formatnega blaga (iverke, 
pločevina v formatu, kolobarji, itd.)

Konzolni regali so lahko varjene ali vijačne 
izvedbe - fiksni ali prevozni. 

Konzolni regali so idelna rešitev tako za 
paletizirano blago kot blago nestandardnih 
dolžin ali širin. Običajno se skladiščijo palice, 
formatirano blago (iverica, les, itn..). Sistem 
konzolnih regalov omogoča prestavljanje 
etaž v rastru 100 mm. Konstrukcijo je možno 
opremit s streho in jo po želji anti-korozijsko 
zaščitit v izvedbi vročega cinkanja. 

 PLASTOFORM Šmarjeta

 ALUMERO Sl. Bistrica

Sistem je izveden z toplo valjanimi profili 
tipa IPE in tako zelo stabilen, robusten 
in dolgotrajen. Pri projektiranju se spoš-
tujejo branžna priporočila FEM 10.2.09 
in standardi EN 15512, EN 15620, EN 
15629, EN 15635 ter EUROCODE 3. V pri-
meru, kadar je regalna konstrukcija na 
potresno ogroženem območju se upo-
števa tudi FEM 10.2.08 in EUROCODE 
8. Konstrukcija se izdela v izvedbenem 
razredu EXC 2.
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Konzolni regali so namenjeni za skla-
diščenje paličastega blaga (cevi, profili, 
kotniki) ter za odlaganje drugih daljših 
paketov, kot so palete ivernih plošč, 
vezanega lesa, formatne pločevine ipd.

Konzolni regali so lahko varjene ali 
vijačne izvedbe. Pri vijačni izvedbi 
so vsi elementi regala medsebojno 
vijačeni. Nosilna ročica (konzola) je 
vijačena in prestavljiva v standardnem 
rasterju lukenj 100 mm ali po poseb-
nem naročilu v rasterju lukenj 50 mm.

OPREMLJENI SO LAHKO Z DODA-
TNIMI ELEMENTI:

• snemljivimi varovali na koncu ročic,
• oblogo konzol z različnimi 

materiali kot zaščita občutljivega 
blaga,

• ščitniki ali vodili za viličar,
• strešno konstrukcijo v primeru 

zunanje uporabe,
• v izvedbi vroče cinkane zaščite pri 

zunanji uporabi.

OPI S E LE ME NTOV 
KONZOLNIH R EG A LOV

1

2

3

4

6

7

5

Naziv Oznaka Vrednosti

Višina stebra H max 10.000 mm

Dolžina ročice L max 2000 mm

Presek stebra a max 330 mm

Presek ročice b max 160 mm

Število stebrov n /

Razmak med stebri C1 /

Razmak med ročicami H1
n x 50 mm
n x 100 mm

Obremenitev etaže Q /

Obremenitev ročice Q/n max 1000 kg/
2000 mm

Opomba: Po dogovoru so dosegljive tudi druge dimenzije in nosilnosti.

      

Rez A-A10
0

b

A

A

C1/2 C1/2

C1 C1 C1
C = n x C1

H

Dvostranski regal

H1
H1

H1
H1

H1
b

a

L La
2 x L + a

D

Q/n

Detajl D
Vijačno prestavljanje ročice v rasterju 100 mm. Možnosti omejeval na ročicah

(5
0

)

(50 mm - po naročilu)

LEGE NDA :
1. steber
2. ročica
3. veznik
4. križno povezje
5. peta
6. nosilec palete
7. varovalo

      

Rez A-A10
0

b

A

A

C1/2 C1/2

C1 C1 C1
C = n x C1

H

Dvostranski regal

H1
H1

H1
H1

H1
b

a

L La
2 x L + a

D

Q/n

Detajl D
Vijačno prestavljanje ročice v rasterju 100 mm. Možnosti omejeval na ročicah

Detajl D
Vijačno prestavljanje ročice v rasterju 100 mm (50 mm).
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Za boljši izkoristek višine prostora 
za potrebe skladiščenja ali delovne 
površine izdelujemo podeste:

• kot samostojne jeklene 
konstrukcije, integrirane v 
prostor »na mero« v tlorisu in po 
višini

• kot konstrukcije podesta 
montiranega na vrhu regalov

V obeh primerih je nosilnost pode-
sta min. 300 do 1000 kg/m2.
Pohodna obloga podesta je lahko 
rebrasta pločevina, bradavičena 
rešetka Artex, vezan les - surov, 
zaščiten s protipožarno zaščitno 
maso ali z  fenolnim premazom ali 
iverico.

Nosilna konstrukcija je vijačene 
izvedbe, utrjena s križnimi vezmi 
in sidrana, pohodna obloga pa vija-
čena ali pribita.

DODATNI ELEMENTI 
PODESTA SO:

• ograje na prostih straneh
• dostopno stopnišče
• odprtina v podestu za nalaganje 

palet z viličarjem, ki je varovana 
z verigo (detajl A), drsnimi vrati 
(detajl B) ali varnostno prekucno 
ograjo (detajl C)

• Površinska zaščita v niansi RAL 
5007 modra.

Na osnovi enakega projektnega pri-
stopa projektiramo, proizvajamo 
in montiramo jeklene konstrukcije 
do srednjetežke izvedbe v različne 
namene (strešne konstrukcije, nad-
streške ipd.). Pri projektiranju se 
upošteva standard Eurocode 3 in 
izdela v izvedbenem razredu EXC 2.

JEKLENE 
KONSTRUKCIJE

Detajl A Detajl B Detajl C

z verigo drsna vrata prekucna vrata

 KOVINTRADE Celje
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POSEBNE IZVEDBE 
REGALNE OPREME

Regali v nerjaveči izvedbi

Regali za orodja večjih bremen

Regal za kolobarje

Regal za kolute s kabli

Regal za kolute s kabli

Regal za kolobarje Regal s streho

Regali v nerjaveči izvedbi WWW.ARTEX.SI    |     55

OPR E M A Z A Z A ŠČITO IN 
VA R NOS T R EG A LNE 
KON S TRUKCIJE

Regalno opremo lahko dodatno zaščitimo z 
različnimi kovinskimi zaščitami, ki so ustrez-
nih dimenzij, oblik in debelin. Pri razvoju in 
projektiranju se je upošteval standard EN 
15512 in priporočilo FEM 10.2.16.

MLS - Megarack linijski ščitnik

MOS - Megarack objemni ščitnik stebra

MVOS - Megarack vogalni ščitnik stebra MUS - Megarack U ščitnik stebra

mrežne rešetke služijo za 
preprečitev padca palete

zamrežitev z namenom 
preprečitve padca blaga iz etaž



75800 800

2700

80075 7575

50 mm50 mm

1200

1100A

a

b
b

3

B

5

c c
D

10

10

10

VIŠINA ETAŽE 
(NOSILCA)

regal kateg. 400
(široki hodniki)

regal kateg.
300A (VNA, 

Man-up)

regal kateg. 
300B (VNA 

- Man-down)

Do višine yh 
(mm)

X3

X5

Y3

X3, X4
X5, X6

Y3

X3, X4
X5, X6

Y3

3000 75 75 75 75 75 75

6000 75 100 75 75 75 100

9000 75 125 75 75 75 125

12000 75 150 75 75 100 150

13000 100 150 75 75 100 175

15000 N/A N/A 75 75 100 175

TOLERANCE OPIS
regal 

kategorije 
400

regal 
kategorije 

300A

regal 
kategorije 

300B

• dolžina nosilca

• previsni nosilec

• L/ 200

• L/ 100

• L/ 200

• L/ 100, 
max. 
15mm

• L/200, maks. 
10 mm za 
etaže nad 6 m

• L/100, maks. 15 
mm, maks 10 
mm za etaže 
nad 6 m

LEGE NDA :
dimenzije označene na 
sliki so v mm (in sicer: 3 
mm, 5 mm in  10 mm) 
a - dolžina 1000 
b - polovica dolžine a 
c - paletni nosilec

LEGE NDA :
1. Blago na paleti sega čez paleto
2. Blago na paleti ne sega čez paleto
3. Neobremenjen paletni nosilec

PRAVILA VREDNOTENJA NAPAK:

ZELENI NIVO – zahteva le spremembe poškodb.
• ni poškodb oz. deformacije ne presegajo vrednosti od prikazanih
• regal se lahko obremeni kot je določeno z tablo nosilnosti,
• uporaba regalne konstrukcije je varna,
• potreben le občasen pregled oz. nadzor.

ORANŽNI NIVO – poškodbe, ki predstavljajo tveganje in zahtevajo ukrepanje 
v najkrajšem možnem času.
• Deformacije presegajo mejne vrednosti za manj kot 2 krat. Oranžni nivo 

pomeni, da je potrebna zamenjava poškodovanega regalnega sistema v 
najkrajšem možnem času. Skladno z delovnim postopkom uporabnika je 
potrebno razbremeniti (izolirati) regal v območju poškodbe.

• Ponovno obremenjevanje je dopustno šele po uspešni izvedbi popravila.

RDEČI NIVO – zelo resne poškodbe, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje.
• vidne so poškodbe, pri katerih deformacije presegajo vrednosti kot izkazuje za 

več kot 2x
• regalna konstrukcija se ne sme uporabljati,
• blago, ki se nahaja v poškodovani regalni konstrukciji je potrebno nemudoma 

odstranit, - regalno konstrukcijo ali del regalne konstrukcije je potrebno 
zaščititi z rdečo/belim opozorilnim   trakom, tako, da vanj ni možno odlagat 
blaga. Ta dela se opravijo v prisotnosti pooblaščene   osebe za varnost pri delu,

• nujna odprava poškodovanih elementov ali celotne konstrukcije.

POV Z E TE K S TA NDA R DA E N 156 35
(st abi lni  jek leni  s istemi z a  sk ladiš čenje,  uporaba in 

v z dr ževanje opreme z a sk ladiš čenje)

POV Z E TE K S TA NDA R DA E N 156 2 0
(st abi lni  jek leni  s istemi z a  sk ladiš čenje - 
to lerance,  def ormac i je  in  prost i  prostor i )

pravilna postavitev dveh 
palet v regalno etažo

nepravilna postavitev 
palete v etažo

neustrezno obremenjena etaža 
(nevarnost porušitve)

3 1

1

2 2

X 5

X 6

X 3X 3 X 4

Y 3 Y 3

Y 3 Y 3

2000 kg

1000 kg 1000 kg 1000 kg

56     |     WWW.ARTEX.SI WWW.ARTEX.SI    |     57

Slika prikazuje metodo merjenja poškodovanih stebrov in diagonal med stebri 
pri tipičnih paletno/poličnih regalih.



NAŠA VIZIJA IN 
POSLANSTVO

Naša vizija je postati najboljši proizvajalec 
skladiščne opreme, ki sledi visokim stan-
dardom glede varnosti opreme in visokim 
zahtevam na trgu. Poslanstvo v podjetju 
izvršujemo z razvojem lastnih blagovnih 
znamk in s kakovostnim poslovanjem, ki 
zajema celovite rešitve z visoko tehno-
loško ponudbo. Naše poslovno vodilo je 
izdelati kakovostno in optimalno opremo 
za potrebe kupcev in upravičiti njihovo 
zaupanje. Zavedamo se pomembnosti 
lastnega razvoja zato s svojim projektant-
skim timom nenehno izboljšujemo lastne 
skladiščne sisteme in sledimo razvoju v 
skladiščni tehniki. 

S pomočjo naše lastne proizvodnje in pro-
jektive, kjer se ravnamo po načelu skrbnega 
in odgovornega gospodarja, kot tudi širine 
ponudbe (pet lastnih regalnih sistemov 
različnih nosilnosti), lahko našim kupcem 
vedno zagotovimo najboljše rešitve, ki 
zagotavljajo odlično razmerje med kvali-
teto in ceno.

V ISOK N IVO FLEKSIB ILNOSTI 
USPEMO DOSEGATI  PREDVSEM 
S  POMOČJO LASTNE 
PROIZVODNJE,  K I  OMOGOČA 
IZDELAVO IZDELKOV PO MERI .

IZJEMNO V ISOK N IVO 
ZAGOTAV LJANJA SPREJETIH
ROKOV USPEMO ZAGOTAV LJATI 
S  POMOČJO V RHUNSKEGA 
S ISTEMA PROJEKTNEGA 
VODENJA,  KJER N IČESAR NE 
PREPUŠČAMO NAKLJUČJU.

PRI  ARTEXU DAJEMO V EL IK 
POUDAREK TUDI  NA ZDRAVO 
IN  Č ISTO OKOLJE,  SAJ  ŽEL IMO 
POSKRBETI  ZA Ž IV LJENJE  V 
ZDRAV EM OKOLJU NAS SAMIH, 
KOT TUDI  NAŠIH  NASLEDNJIH 
GENERACIJ .
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ARTEX d.o.o.
Kolodvorska 43,
9220 Lendava, Slovenija
Telefon: +386 2 577 62 57
Fax: +386 2 577 62 51
Email: info@artex.si
Splet: www.artex.si


