
Dynamiskt smådelslager
Mobilt pallställ



Den platsbesparande lösningen
Den platsbesparande 
förvaringslösningen.
Perfekt för artiklar som inte behöver kommas åt så ofta.

Det spelar ingen roll om det gäller ett klassiskt arkivställ för dokument eller kartonger, eller ett varulager för artiklar utan 
lastpallar: Det gods som du inte behöver åtkomst till så ofta förvaras högt upp i det mobila pallsystemet. Principen är mycket 
enkel: Arbetsgången finns alltid på plats där man behöver den. Och endast där. Ställageraderna kan köras isär där det behövs 
och möjliggör därmed åtkomst till den nödvändiga artikeln. Perfekt för att spara plats och ändå möjliggöra snabb åtkomst. 
Den användarvänliga styrningen sker direkt på det aktuella pallstället.

 

 

Fördelar

• Effektiv användning av utrymmet genom färre lagergångar

• Användarvänlig styrning

• Variabel anpassning till gods med omfattande utbud av tillbehör

• Upp till 85 % mer lagervolym jämfört med stationära hyllställ

• Åtkomst till varje enskild plats och effektivt platsutnyttjande

Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar 
skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov 
utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är 
helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du 
behöver, från inledande första planering, genom 
implementering och till vidare support via eftermarknad.

Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och 
säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 
certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 
föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras 
originalreservdelarna direkt.



Ditt Jungheinrich-pallställ
Ger maximal nytta på lagret.

Flexibilitet Effektivitet Säkerhet
Ställage som är lika 
individuellt som ditt 
företag.

Allt du behöver för ett 
optimalt materialflöde.

Bästa förutsättningarna för 
säkert arbete.

Det mobila pallstället passar många 
olika godstyper, 
användningsområden och branscher. 
De tillgängliga komponenterna och 
de omfattande tillbehörsdelarna 
möjliggör en individuell, modulär 
anpassning av pallsystemet till 
rumsliga restriktioner och 
användningsrestriktioner.

Detta system är optimalt om du inte 
måste komma åt varorna 
regelbundet. Mobila pallställ ger 
tillfälliga gångar med direktåtkomst 
där det behövs för tillfället.

Med våra förebyggande tjänster och 
rätt tillbehör till hyllställen är personal, 
truckar och hyllställ alltid skyddade. På 
så sätt förblir dina processer säkra och 
dina investeringar skyddas.

Modulär funktionalitet
• Flexibel justering av hyllplanshöjd 

i steg om 25 mm.
• Variabel anpassning utifrån typ av 

gods, t.ex. med hjälp av 
fackavdelare eller 
bulkgodsbehållare.

• Kan utrustas till komplett inklädda 
skåp med dörrar och lådor.

Effektit platsutnyttjande
• Upp till 85 % platsbesparing.
• Tillfälliga gångar som kan öppnas 

och stängas manuellt.

Effektivt arbete
• Behovsanpassad åtkomst.

Hög processäkerhet
• Optimalt skydd för personal och 

gods.
• Design utifrån gällande standarder.



Den rätta modellen för dina applikationer:

Statiskt pallager Enplatsställage

Flerplatsställage bredgång

Flerplatsställage smalgång

Djupstaplingsställage

Automatiskt pallager

Dynamiskt pallager Genomloppsställage pall

Inskjutningsställ

Kompaktlagersystem med skyttlar

Mobilt pallställ

Statiskt smådelslager Modulärt pallsystem

Höglager

Hyllplanssystem i flera våningar

Automatiskt smådelslager

Dynamiskt smådelslager Pallställ

Paternosterverk

Mobilt pallställ

Genomloppsställage för smådelar

Förvaring av långt gods Grenställ

Plattformar Stålplattform

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

 Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg 
och Landsberg i Tyskland är certifierade.  
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