
SYSTEMY DO AUTOMATYCZNEGO
SKŁADOWANIA



FIRMA GODNA ZAUFANIA
Działamy tak, by nasi Partnerzy oprócz 
satysfakcji z wyboru produktu, odczuwali 
satysfakcję z bycia naszymi Klientami. 
Każdy projekt tworzymy w zmotywowanym 
zespole szanujących się ludzi.

ZESPÓŁ
Tworzymy prawdziwy zespół! Dbamy o 
długotrwałe relacje z Klientami! Na 
każdym etapie projektu umożliwiamy 
konsultacje z przydzielonym 
Opiekunem Inwestycji.
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O NAS



JAKOŚĆ
Na każdym etapie inwestycji,  począwszy od 
doradztwa i procesu projektowego, aż po dostawę 
i instalację systemów, przestrzegamy ścisłych 
procedur jakości. Dzięki temu zapewniamy Państwu 
najlepsze produkty i profesjonalną obsługę.
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ZAUFALI NAM:
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CO NAS WYRÓŻNIA?

W Nedcon Silesia odpowiadamy za Państwa inwestycję na każdym etapie - od zaprojektowania 
systemu, poprzez kompleksową realizację (w tym produkcję i dostawę komponentów, montaż 
konstrukcji, uruchomienie systemu), kończąc na regularnych inspekcjach i serwisie.   

Nasze systemy zawsze optymalizujemy mając na uwadze szczególne potrzeby klienta. 
Chętnie oferujemy regały dla niestandardowych jednostek ładunkowych i 
obsługiwane wszystkimi układnicami, nawet tymi projektowanymi indywidualnie. 

Konstrukcja naszych systemów pozwala na łatwą rozbudowę regałów w 
przyszłości, oraz zintegrowanie ich z systemami kompletacji zamówień, 
podestami roboczymi lub regałami każdego innego typu.
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MINILOAD OPEN FACE
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Systemy Open Face Miniload firmy NEDCON są 
przeznaczone do automatycznego składowania pojemników 

oraz tac transportowych. 

System Open Face Miniload został tak zaprojektowany, aby można 
było automatycznie składować pojemniki z małymi częściami na 

dowolnej wysokości, na profilach kątowych, które służą jako bezpośrednie 
podparcie ładunków. Systemy te są dostępne do wysokości nawet 30 metrów. 

Dajcie szansę naszym inżynierom na maksymalne wykorzystanie każdego metra 
kwadratowego Waszego magazynu! 

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z naszej realizacji!
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MINILOAD OPEN FACE
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Zalety NEDCON Open Face Miniload:

• Dopasowanie konfiguracji regału co do milimetra do jednostki ładunkowej, 
  układnicy, wymagań  PPOŻ i innych wytycznych 

• Duża dokładność wykonania komponentów i montażu regałów,
  zapewniająca bezawaryjne funkcjonowanie systemu

• Wybór dowolnej kolorystyki 

• Spełnienie wymagań europejskich norm 
  dotyczących bezpieczeństwa 

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z naszej realizacji!

Zeskanuj kod QR
i zobacz film z naszej realizacji!



MINILOAD BEAM TYPE
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Do zautomatyzowanego składowania małych części w pojemnikach lub 
bezpośrednio w kartonach, można użyć systemu Beamtype Miniload firmy 

NEDCON. 

System ten jest systemem zbudowanym na 3 głównych komponentach: słup / belka / 
poprzeczka podpierająca. Odpowiednie zaprojektowanie pozwala uzyskać maksymalną 

elastyczność i stabilność. 

Nasi inżynierowie zaproponują optymalne rozwiązania, dedykowane do składowanych jednostek. 
To pozwoli Państwu zaoszczędzić na kosztach materiału i ciężarze systemu, i zapewni najbardziej 

ekonomiczne rozwiązanie. 

Nedcon Silesia jest liderem rynku, posiadającym bardzo duże doświadczenie w systemach typu Beam Type.
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Zalety NEDCON Beamtype Miniload: 
•  System zatrzaskowy pozwala na skrócenie czasu instalacji

•  Elastyczne rozwiązanie pod różne wymiary pojemników i kartonów 

•  Optymalny układ regałów dzięki zastosowaniu komponentów
   szytych na miarę

•  Doskonała konstrukcja dla obszarów położonych
   w strefach sejsmicznych

•  Solidne, bezpieczne i niezawodne

MINILOAD BEAM TYPE
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REGAŁY PALETOWE POD AUTOMATYKĘ
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Regały paletowe rzędowe to najbardziej rozpowszechniony 
produkt do składowania towarów na paletach. Jednak systemom 

obsługiwanym przez układnice, stawia się dużo bardziej restrykcyjne 
wymagania odnośnie dokładności ich montażu i dopuszczalnych 

odkształceń (wychylania się w trakcie pracy układnicy). 

Dzięki stabilnej i sztywnej konstrukcji regałów NEDCON jesteśmy w stanie 
spełnić te wymagania nawet przy wysokości 35 metrów. 

Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa i niezawodności systemu, który 
przy takich rozwiązaniach powinien pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Konfigurację regałów NEDCON dostosowujemy do wymiarów jednostki ładunkowej 
i nośnika, parametrów układnicy, wymagań PPOŻ i innych wytycznych. Nasze regały 

integrujemy z systemami grawitacyjnymi (rolkowymi), przenośnikami i podestami 
kompletacyjnymi dla uzyskania w pełni funkcjonalnego magazynu. 
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REGAŁY PALETOWE POD AUTOMATYKĘ
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Zeskanuj kod QR
i zobacz film z naszej realizacji!
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PODESTY TECHNICZNE

Podesty techniczne są integralną częścią systemów automatycznych.
 
Mogą one spełniać zarówno funkcję platform roboczych, 
serwisowych jak i konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
transportowe.

W NEDCON każdy projekt dopasowujemy do 
indywidualnych rozwiązań logistycznych i wymogów 
stawianych przez regulacje BHP i przepisy ochrony 
przeciwpożarowej.
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PODESTY TECHNICZNE

Zalety Podestów Technicznych NEDCON 
• Różne rodzaje poszycia: krata stalowa, płyta wiórowa (opcjonalnie z odpornością R30),
  panele stalowe perforowane lub pełne 

• Projektowanie w oparciu o normę PN-EN 14122 (cz. 1-4),
• System przyjazny dla montażu dodatkowych instalacji np oświetlenia 
  czy instalacji tryskaczowych

• Indywidualnie projektowana siatka słupów i dobór komponentów 
  pod wymagane obciążenie

• Możliwość zaprojektowania podestu dla dopuszczalnego 
  obciążenia nawet 1500 kg / m2
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PODESTY TECHNICZNE
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SIEDZIBA GŁÓWNA - WROCŁAW
NEDCON SILESIA SP. Z O.O.

UL. RZEŹNICZA 28-31

50-130 WROCŁAW

+48 71 780 42 71

SALES@NEDCON.PL

NEDCON SILESIA SP. Z O.O.

ODDZIAŁ - WARSZAWA

UL. MARYWILSKA 34A

03-228 WARSZAWA

+48 22 814 01 02

SALES@NEDCON.PL

WWW.NEDCON.PL
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