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Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy "Maglo"
Jesteśmy polską firmą zajmującą się kompleksową obsługą magazynów.
Dostarczamy rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, oferujemy
kompleksowe rozwiązania z zakresu regałów, urządzeń najczęściej
wykorzystywanych w obsłudze magazynów oraz wózków widłowych i paletowych.
Naszym celem jest zapewnienie Państwu produktów najwyżej jakości przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu usług z zakresu montażu, serwisu
oraz pomocy w doborze najbardziej odpowiednich rozwiązań.
Tak jak w logistyce, tak i w naszej firmie kierujemy się optymalizacją i równowagą.
Traktujemy Klienta po partnersku, dlatego przykładamy tak samą wagę do procesu
sprzedaży jak i późniejszej obsługi serwisowej. Zależy nam na maksymalizowaniu
zysków, a naszą największą wartością są nasi partnerzy: Klienci, pracownicy,
dostawcy.
Państwu przedstawiamy:
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WÓZKI WIDŁOWE

1.Wózki widłowe spalinowe
2.Wózki widłowe paletowe elektryczne podnoszące
3.Wózki widłowe paletowe elektryczne podnośnikowe
4.Wózki widłowe czołowe elektryczne
5.Wózki widłowe elektryczne wysokiego składowania
6.Wózki widłowe systemowe
7.Wózki widłowe do obsługi dłużyc
8.Wózki widłowe samozaładowcze
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1.Wózki widłowe spalinowe
Proponujemy naszym Klientom różnorodną ofertę z zakresu
spalinowych wózków widłowych, zróżnicowaną zarówno pod
kątem wyposażenia dodatkowego, jak i udźwigu (od 1500 kg do
10000 kg). Spośród wielu typów wózków widłowych, wózki
spalinowe wyróżniają się m. in:
• niezawodnością i trwałością, ponieważ zostały
wyprodukowane z myślą o wielozmianowej, intensywnej
pracy, przy rozładunku różnorodnych rodzaju produktów oraz
przy założeniu różnych warunków atmosferycznych,
• bezpieczeństwem oraz wygodą pracy, dzięki specjalnie
zaprojektowanej kabinie, regulowanemu siedzeniu oraz
kierownicy,
• wieloletnim użytkowaniem, dzięki zastosowaniu trwałych
silników znaczących marek, a także japońskich podzespołów.
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2.Wózki widłowe paletowe elektryczne
podnoszące
Tego typu wyposażenie sprawdzi się w magazynach, które obsługują duże ilości
towaru, gdzie istotna z punktu widzenia efektywności jest przede wszystkim
szybkość przemieszczania ładunków przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa oraz ograniczenia strat związanych z uszkodzeniem produktów.
Pozwalają transportować ładunki jedynie na wysokość. Znajdują zastosowanie
zarówno na krótkich, jak i długich dystansach, zachowując przy tym idealną
zwrotność. Stosowane są przede wszystkim w strefach kompletacji, ale także w
transporcie produktów w magazynach w wąskich korytarzach. Oferujemy wózki
elektryczne unoszące udźwigu na poziomie między 1000 kg a 3000 kg, jak
również wózki z podestem dla operatora, które przydatne są przy pracach na
dłuższych dystansach oraz wózki z miejscem siedzącym dla operatora.
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3.Wózki widłowe paletowe elektryczne
podnośnikowe
Wózki widłowe paletowe elektryczne podnośnikowe znajdują
zastosowanie w magazynach, które obsługują duże ilości towaru, gdzie
istotna z punktu widzenia efektywności jest przede wszystkim szybkość
przemieszczania ładunków przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa oraz ograniczenia strat związanych z uszkodzeniem
produktów. Wózki widłowe elektryczne podnośnikowe pozwalają
transportować ładunki jedynie na wysokość, znajdują zastosowanie
zarówno na krótkich, jak i długich dystansach, przy pracach załadowczowyładowczych, a także przy układaniu palet z towarem na regałach.
Proponujemy wózki elektryczne, w których zastosowano sztywne i
panoramiczne maszty, zapewniające optymalny udźwig na wszystkich
wysokościach podnoszenia. Oferujemy wózki widłowe elektryczne
podnośnikowe o udźwigu między 1000 a 3000 kg, a także umożliwiające
podejmowanie palet od strony zamkniętej.
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4.Wózki widłowe czołowe elektryczne
Wózki widłowe elektryczne wykorzystywane są do poprawy obsługi magazynów,
gdzie znajdują się regały o wąskich korytarzach roboczych oraz przy rozładunku
kontenerów i naczep przy rampach lub dokach przeładunkowych.
Wózki widłowe elektryczne 3-kołowe sprawdzają się na mniejszych
powierzchniach, gdzie praca oparta jest nie tylko na przeładunku towarów. Wózki
czołowe posiadające 3 koła wyróżniają się większą zwrotnością oraz
manewrowością, co daje o wiele większe możliwości poruszania się na mniejszych
przestrzeniach w porównaniu do wózków widłowych posiadających 4 kola.
Wózek elektryczny charakteryzuje się pracą przy minimalnym poziomie hałasu,
wibracji oraz niską emisją spalin. Oferujemy wózki czołowe elektryczne trzykołowe
o udźwigu między 800 a 2000 kg, a także wózki czterokołowe o udźwigu od 1500
do 5000 kg.
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5.Wózki widłowe elektryczne
wysokiego składowania
Tego typu wózki są niezbędnym narzędziem do pracy w magazynach o dużej ilości
towaru, w których wydajność pracy określa przede wszystkim jej szybkość i
bezpieczeństwo. Sprawdzają się one w pracy w wąskich korytarzach roboczych, przy
regałach wysokiego składowania oraz przy regałach wjezdnych. Zastosowano w nich
system napędowy oparty na silnikach prądu zmiennego, co znacząco zwiększa
dynamikę jazdy i podnoszenia, a także gwarantuje pełną moc przy pracach z
cięższymi ładunkami. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają natomiast
urządzenia kontrolujące szybkość jazdy w stosunku do skrętu koła sterującego,
funkcje regeneracji energii podczas zwalniania oraz opcję automatycznej redukcji
prędkości opuszczania i podnoszenia masztu.

www.maglo.com.pl
biuro@maglo.com.pl

tel. +48 42 30 73 070

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódż KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076,
Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

6.Wózki widłowe systemowe
Najefektywniej sprawdzają się przy pracach realizowanych w magazynach
wysokiego składowania, w korytarzach, które są nieznacznie szersze niż sam
wózek. Ich konstrukcja jest kompaktowa, co zapewnia dobrą zwrotność oraz
precyzyjne sterowanie. Zastosowano w nich system napędowy oparty na
silnikach prądu zmiennego, co znacząco zwiększa dynamikę jazdy i
podnoszenia, a także gwarantuje pełną moc przy pracach z cięższymi
ładunkami.
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7.Wózki widłowe do obsługi dłużyc
Tego typu wózki widłowe sprawdzają się w pracy w wąskich korytarzach
międzyregałowych, w sytuacjach kiedy istotna jest zwrotność oraz wysoka
manewrowość wózka, a także w chłodniach, mroźniach oraz strefach
zagrożonych wybuchem.
Doskonale sprawdzają się przy transporcie wewnętrznym ładunków
cechujących się nietypowymi, dużymi wymiarami, takimi jak np. proﬁle, rury czy
arkusze.
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8.Wózki widłowe samozaładowcze
Półautomatyczny wózek samozaładowczy o maksymalnym udźwigu 500
kg wykorzystywany jest do transportu wewnętrznego. Urządzenie
zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości, a dzięki swojej
konstrukcji, jest także łatwe w obsłudze. Znajduje zastosowanie w
pracach załadunkowych i rozładunkowych, jest świetną alternatywą dla
wind montowanych w samochodach dostawczych, wobec których
wyróżnia się zdecydowanie niższą masą własną i atrakcyjniejszą ceną.
Oferowane urządzenia są nowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję.

Podstawowe parametry:
•
Ładowność: 500 kg
•
•
•
•
•

Wysokość podnoszenia: 1000 mm
1300 mm
Długość wideł: 1250 mm
Szerokość wideł: 540 mm
Silnik: 0,7 kW
Pojemność baterii: 12 V / 45 Ah
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Specyfikacja:
•

funkcje wózka widłowego: ręczna jazda, podnoszeni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektryczne
ładowność: 500kg
środek ciężkości: 400mm
waga: 193 kg
wysokość podnoszenia: 1000/ 1300mm
wysokość załadunku: 1200mm
wysokość całkowita: 1380/1680 mm
długość całkowita:1650 mm
rozstaw osi: 815 mm
całkowita szerokość:786 mm
długość wideł:1250 mm
szerokość wideł:540mm
koła:poliuretan
rozmiar przedniego koła:Φ 70x60 mm
rozmiar środkowych kół:Φ4 0x25 / Φ3 0x25 mm

•
•
•
•

typ hamulca: mechaniczny
moc silnika podnoszącego: 0,7 Kw
napięcie akumulatora / pojemność nominalna:12/45 V/Ah
prostownik w zestawie: Tak
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Regały magazynowe paletowe
Regały paletowe to uniwersalne i proste w konstrukcji rozwiązanie,
służy do przechowywania towarów spaletyzowanych o dużej
różnorodności, jak również towarów niespaletyzowanych. Przy
zastosowaniu tego rodzaju systemu składowania możliwe jest
składowanie palet w układzie prostopadłym, jak i równoległym, a przy
odpowiedniej wysokości, z powodzeniem funkcjonują jako regały
wysokiego składowania. Regały paletowe to niewątpliwie najtańszy
system regałów magazynowych, dający bezpośredni dostęp do
składowanych jednostek. Możliwe jest dostosowanie go do różnego
rodzaju przestrzeni, a także masy i rozmiarów składowanych
produktów, w tym jako regały paletowe wysokiego składowania.
Regały paletowe rzędowe 5-kolumnowe
Wysokość: 4500 mm,
długość: 14010 mm,
nośność gniazda: 3x1000 kg,
poziomy: 0+3

www.maglo.com.pl
biuro@maglo.com.pl

tel. +48 42 30 73 070

Firma Maglo Sp z. o. o. ul. Jana2/73 91-350 Łódż KRS: 0000767017, NIP: 7262675808, REGON: 382339076,
Sąd Rejonowy w Łódzi XX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.000,00 pln,

Regały paletowe przepływowe
Ten system składowania charakteryzuje się wykorzystaniem bieżni
wałkowych, po których palety przemieszczane są pod wpływem siły
grawitacji z miejsca załadunku do miejsca odbioru. Poprzez taką
konstrukcję można osiągnąć wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni w
magazynie, ponieważ drogi transportowe zostają ograniczone. Składowanie
odbywa się zgodnie z zasadą FIFO (ﬁrst in, ﬁrst out), czyli znajduje
zastosowanie w składowaniu towarów szybko psujących się.
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Regały paletowe ruchome
Budowa regałów paletowych rzędowych oparta jest na tradycyjnych regałach
paletowych rzędowych, które zainstalowane są na specjalnych wózkach o
napędzie elektrycznym, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne
przemieszczanie regałów. Poprzez zastosowanie tego systemu możliwe jest
zwiększenie powierzchni magazynowej przy jednoczesnym ograniczeniu ilości
korytarzy roboczych. Regały paletowe jezdne są bezpieczne w obsłudze,
ponieważ posiadają zaawansowane systemy bezpieczeństwa, umożliwiają
także dostęp do każdej jednostki paletowej.
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Regały paletowe wjezdne Drive in
Regały paletowe wjezdne sprawdzają się w magazynach wysokiego
składowania o dużym zagęszczeniu przechowywanych ładunków. Dają
możliwość bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni w stosunku
do standardowych regałów paletowych, głównie poprzez redukcję
korytarzy roboczych. Ich budowa skupia się na zastosowaniu wąskich
korytarzy, wzdłuż których wózki widłowe umieszczają palety jedna za
drugą na specjalnych szynach nośnych. Przy wykorzystaniu regałów
paletowych możliwe jest składowanie towarów delikatnych oraz
niestabilnych, takich, których nie można składować jeden na drugim.
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Urządzenia i materiały do pakowania
Owijarka jest niezbędnym produktem w przypadku:
•
•
•

•
•

dokładnego i szybkiego zabezpieczenia towaru,
zapewnienia owijania w sposób powtarzalny,
zminimalizowania kosztów zużycia folii, dzięki funkcji rozciągu folii,
pozwalającej na zmniejszenie zużycia folii w porównaniu do
owijania ręcznego,
dużego zróżnicowania towarów,
optymalizacji czasu pracy.

Owijarka paletowa - podstawowe parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Średnica talerza obrotowego - 1650 mm,
Wysokość owijania - 1800 mm,
Maksymalny ciężar palety - 2000 kg,
Dwustopniowy rozciąg folii - wstępny oraz dodatkowy rozciąg folii
nawet do 250%,
Zapisanie ustawień w programatorze - łatwy sposób na rozpoczęcie
pakowania nawet przy często zmieniających się ładunkach,
Pozycja wyjściowa: talerz zawsze zatrzymuje się w tej samej pozycji,
Możliwość ustawienia ilości owinięć dolnych i górnych (1-9) oraz ilości
cykli owijania góra-dół (1-9),
Półautomatyczne i ręczne opcje owijania,
Docisk pneumatyczny do stabilizacji ładunku (niezawodne rozwiązanie,
kiedy na palecie owijane są produkty lekkie - papier toaletowy, gąbka
lub wymagające dociśnięcia pakowanego produktu - złożone kartony),
Fotokomórka wysokości palety (poprzez odczytanie wysokości ładunku
umożliwia automatyzację owijania oraz daje możliwości wzmocnienia
góry ładunku, dzięki naddaniu folii w tym miejscu),
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Automat do taśmowania - rozpoczęcie procesu taśmowania umieszczonych na
blacie paczek już w momencie położenia produktu na urządzeniu.
Urządzenie, znane na rynku także jako bandownica automatyczna, to
najpopularniejszy tego typu automat na rynku.
Czujnik umieszczony na blacie - szybka praca, dzięki automatycznemu spinaniu
w momencie położenia paczki.
Możliwość dezaktywacji czujnika w momencie, gdy zależy nam na bardzo
precyzyjnym spinaniu.
Łatwość obsługi, dzięki prostej regulacji czasu zgrzewania i naciągu taśmy.
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Półautomat do taśmowania służy do spinania towarów
taśmą PP. Półautomat do taśmowania, nazywany także
bandownicą półautomatyczną, to jedno z najbardziej
popularnych urządzeń bezspinkowych na rynku.
Łączenie taśmy za pomocą zgrzewania, brak konieczności
użycia spinek - proces pakowania staje się prosty!
Nieograniczony ramą blat (w przeciwieństwie do
automatów do taśmowania) - możliwość stosowania także
w przypadku dużych paczek. Wysokość blatu roboczego na
poziomie 735 mm zapewnia komfort pracy, a konstrukcja
ze stali nierdzewnej z trwałą głowicą spinającą daje
gwarancję niezawodności.
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Materiały i urządzenia do pakowania
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W naszej ofercie znajdą Państwo
również:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatyczne systemy składowania
Wózki ręczne paletowe podnośnikowe
Regały półkowe
Regały wspornikowe do składowania dłużyc
Odzież robocza
Urządzenia Przeładunkowe
Systemy logistyczno-magazynowe
Utrzymanie czystości
Drabiny magazynowe
Magazyny samonośne (silosy magazynowe)
Regały paletowe przepływowe Cart Push-Back
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Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług firmy "Maglo". Zachęcamy Państwa
do kontaktu w sprawie indywidualnej wyceny z naszymi specjalistami pod
adresem biuro@maglo.com.pl

Skontaktuj się z nami
Dane Firmy: Maglo Sp. z o.o.
ul. Jana 2/73
91-350 Łódź
email: biuro@maglo.com.pl
tel.: +48 42 30 73 070
tel.: +48 501 685 300

Dane Firmy:
Maglo Sp. z o.o.
ul. Jana 2/73
91-350 Łódź

www.maglo.com.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
8:00-16:00

NIP: 7262675808
REGON: 382339076
Sąd Rejonowy w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000767017

Dział serwisu:
tel.: +48 42 30 73 070
e-mail: serwis@maglo.com.pl
Dział księgowości:
e-mail: ksiegowosc@maglo.com.pl
Biuro projektowe:
e-mail:
milena.mazurczyk@maglo.com.pl
Dział HR:
e-mail: hr@maglo.com.pl

