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 تجهیزات انبارداری
ی هاستمیسو  هاروشمشاغلی است که برای انجام آن  ازجملهانبارداری  تجهیزات انبارداری شامل چه چیزهایی است؟

یی جاست تا ا قرارگرفته ریتأثصنعت نیز تحت  ازاست، هرچه تکنولوژی پیشرفت بیشتری داشته این بخش  شدهفراهممختلفی 

دستی تا مکانیزه وجود دارد. قصد ما در این بخش ارائه کلی درباره لوازم و تجهیزات کاربردی در انبار است  کامالًکه انواع انبار 

 چه در بخش دفتری و چه در بخش عملی آن.

 تجهیزات دفتری:

ی کاربردی کاربرد دارند. این تجهیزات هاگزارشکه در راستای تهیه  شودیماداری به آن بخش از تجهیزات گفته تجهیزات 

ی انبارداری هستند. در حال حاضر بیشتر انبارها از هابرنامهعمده شامل اسناد انبار، دفاتر انبار، کارتکس، کامپیوتر و  طوربه

ا توجه یم که در گذشته بی تهیه کنترعیسرو  ترکاملی هاگزارشکه باعث شده بتوانیم  کنندیمی انبارداری استفاده هابرنامه

. شدندیمنه دقت الزم را داشتند و نه با سرعت تهیه  شدههیتهی هاگزارش شدیمبه اینکه یا از دفاتر انبار و یا کارتکس استفاده 

 Barcode)ی مربوط به دریافت اطالعات ارسالی توسط بارکد خوان هابرنامهبه  توانیماز لوازم مدرن امروزی در این بخش 

Reader)  و یاRFID هاخوان  (RFID Reader)  ازیموردناشاره نمود. جهت استفاده از این تجهیزات باید عالوه بر برنامه 

که باید  مطلبیسرور نیز وجود داشته باشد.  عنوانبهیا تگ و سیستمی  برچسبتجهیزات دیگری مانند پرینتر مخصوص چاپ 

که ما از انبارداری سنتی استفاده کنیم یا مدرن، درهرصورت باید سیستم کدینگی در نظر گرفته شود این است که تفاوتی ندارد 

 ی داشته باشیم.روزبهتعریف کنیم که بتوانیم به کمک آن اطالعات 

 

 تجهیزات تخلیه و بارگیری:

نوع این  ترینکه جهت تخلیه، بارگیری و یا جابجایی کاال در انبار کاربرد دارند و مهم شودیمبه آن دسته از تجهیزات گفته 

ها در انواع گوناگونی مانند دستی، سقفی، کارگاهی، بازوئی و تجهیزات که از دیرباز مورداستفاده بوده جرثقیل است. جرثقیل

 بریم.نبار نوع متناسب آن را به کار میماشینی وجود دارند که با توجه به نوع انبار، وزن کاال و فضای ا

های مختلف و انواع برقی، گازی، گازوئیلی گیرد لیفتراک است که در وزنوسیله دیگری که در انبارها مورداستفاده قرار می

 و بنزینی در بازار موجود است.

تراک دارند. این وسیله، کاربردی مانند لیفشوند که انواع گوناگونی ای هستند که در انبارها استفاده میاستاکرها دیگر وسیله

 های انبار را دارد.تر بین قفسهدارد ولی به دلیل کوچکی امکان تردد آسان

 لوازم حمل دستی بار مانند باربر، بشکه بر، جک پالت، کپسول بر، لوله بر و ...

 

 :گیریتجهیزات اندازه

ساسیت آن متفاوت است، بعضی از اجناس باید وزن شوند و برخی دیگر گیری در انبار با توجه به نوع کاال و میزان حاندازه

اندازه کاال از ترازوهای آزمایشگاهی، دیجیتال و یا باسکول استفاده گیرند برای وزن کردن با توجه بهازنظر ابعاد موردتوجه قرار می

 کنند.متر استفاده میگیری ابعاد نیز از وسایلی مانند کولیس، ورنیه و یا کنند و برای اندازهمی
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 نگهداری:تجهیزات 

خش کنند معموالً بنحوه انبار کردن ارتباط مستقیمی با تجهیزات دارد. در انبارهایی که از سیستم کارتکس استفاده می

ش انبار، ترین بخگیرد که ضریب خطای آن بیشتر است. اساسیانبارش نیز سنتی است و بیشتر کارها توسط افراد صورت می

ر شود. برای انبارهای سنتی فاصله در نظسازی میبندی است. این سیستم با توجه به تجهیزات و نوع انبار آمادهسیستم قفسه

اهروها شود عرض راندازه حرکت دو نفر در کنار هم در نظر گرفته شود و در انبارهایی که از استاکر استفاده میشده باید بهگرفته

ها مربوط به عرض آن است. عرض معمواًل راحتی در آن حرکت کند. مسئله دیگر درباره قفسهکه استاکر بهای باشد اندازهباید به

گیرد شود البته اندازه استانداردی وجود ندارد و با توجه به کاالیی که در قفسه قرار میسانتیمتر در نظر گرفته می 04حدود 

یرد و در راحتی در قفسه قرار گای باشد که کاال بهاندازهها(  نیز باید بهقفسهتواند کمتر یا بیشتر شود. ارتفاع )فاصله بین می

سانتیمتر از سقف فاصله داشته باشند.  04ها باید حدود ضمن فضای باالسری مازاد نیز وجود نداشته باشد. همچنین قفسه

ای کمی متحرک بیشتر در انبارهایی که فضشود. سیستم صورت کلی به دو نوع ثابت و متحرک تقسیم میبندی بهسیستم قفسه

 گیرد.ها وجود ندارد مورداستفاده قرار میدارند و امکان ایجاد راهرو بین تمام قفسه

شود که ها باکس پالت گفته میهای پالستیکی که به آنتوان به انواع پالت اشاره نمود. همچنین جعبهاز دیگر وسایل می

ها و یا شکل هندسی منظمی ندارند مانند ری اجناسی که کوچک هستند مانند پیچ و مهرهدر سایزهای مختلف و برای نگهدا

 شود. زانویی استفاده می

های شناخت کاال کد آن است که در انبارها باید نام کاال به همراه مشخصات فنی و کد آن بر روی ترین راهیکی از مهم

گاه در تحویل اجناس اشتباهی رخ هایی به نام کارت مشخصات کاال ثبت و روی آن الصاق گردد. با کمک این کد هیچبرگه

های آن نیز دارای کد مخصوص به خود هستند که پیدا کردن اجناس وها و قفسهدهد. در انبارهای صنعتی و پیشرفته راهرنمی

بندی( کنیم همیشه هر دو سیستم کدینگ )کدینگ کاال و کدینگ قفسهکند. برای راحتی کار به شما توصیه میرا خیلی ساده می

 را اجرا نمایید. 

 کنندیماستفاده  RFIDی( و یا الهیمی به نام بارکد )کد ترشرفتهیپی هاستمیسدر انبارهای نیمه مکانیزه و مکانیزه از 

ا ت قرارگرفته هاآنباید در نزدیکی  حتماًو  شوندیمخوانده  هاخواندر نوع کارکردشان است. بارکدها توسط بارکد  هاآنتفاوت 

ی رادیویی هافرکانسها که از RFIDرا داشته باشند ولی  هابرگهروی  شدهدرجاطالعات  خواندنبا تابش نور توانایی  دستگاهآن 

این مشکل را نداشته و با توجه به قدرت فرستنده و گیرنده امکان ارسال اطالعات از فواصل  رندیگیمبرای برقراری ارتباط کمک 

به این شکل است که تگ الصاق شده بر روی کاال دارای آنتنی است که اطالعات را  RFIDگوناگون را دارند. سیستم کاری 

 هافروشگاهدر  توانیمرا  هاآننوع  نیترساده. کنندیمیی دارند که اطالعات را دریافت هاآنتننیز  هاخوانRFIDو  کندیمرسال ا

 .کنندیمپیشگیری  هاآنروی اجناس از به سرقت رفتن  هاتگدید که با الصاق این 

 

 تجهیزات ایمنی

پیشگیری  و یا در زمان بروز حادثه کاربرد دارند مانند تابلوهای شود که برای به آن دسته از تجهیزاتی اطالق می

 نشانی ثابت و متحرک، فایر باکس و تجهیزات خودکار اطفاء حریق.های آتشهشداردهنده، برچسب ایمنی، انواع کپسول
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 بندیجمع

 انبار را ارائه نماییم.کاررفته در در این مقاله تالش ما بر این بود که توضیح کوتاهی از تجهیزات به

 

 .دیینمامراجعه  نباریارابرای مطالعه بیشتر به سایت ما 

 کنید. کلیکعضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداری برای 

 کنید. کلیککانال اطالع رسانی سایت انباریار  ردعضویت برای 
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