
Statiskt smådelslager
Pallställ



Smådelsställ
med flexibla möjligheter.
För direktåtkomst och blixtsnabb konvertering och expansion.

Om du måste lagra många olika smådelar är modulära pallsystem den optimala lösningen. De populära, anpassningsbara 
ställagen används inom många olika branscher. Framförallt när åtkomsttiderna behöver vara så korta som möjligt vid 
manuell plockning. Det omfattande utbudet av tillbehör och de enkla komponenterna gör det möjligt att skräddarsy 
lösningar utifrån lagerutrymme och typ av applikation. Modulära pallsystem finns även att få som bultfria ställage där 
hyllplanen kan ställas in flexibelt på höjden.

 

 

Fördelar

• Snabb åtkomst till varje artikel

• Instickssystem för enkel expansion

• Stor anpassningsförmåga genom stort utbud av tillbehör

• Enkelt att montera

• Låga investeringskostnader

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.

Modulärt pallsystem passar många 
olika godstyper, 
användningsområden och branscher. 
Olika komponenter och ett brett 
utbud av tillbehör gör att 
pallställsystemet kan anpassas 
individuellt till förändringar av 
utrymmen och 
användningsområden.

Med höga ställage kan hela 
takhöjden utnyttjas. Högre kapacitet 
uppnås på samma golvyta.

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.
• Snabb expansion tack vare 

monteringsfält.
• Variabel anpassning utifrån typ av 

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

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

Individuella branschlösningar
• Rådgivning från experter med 

gedigen branscherfarenhet.
• Skräddarsydda lösningar för olika 

branscher; livsmedelsbranschen, 
partihandeln, 
produktionsindustrin och mycket 
mer.

Effektivt arbete
• Snabb och enkel åtkomst till alla 

artiklar.
• Perfekt organisation och 

placering av artiklar.

Effektit platsutnyttjande
• Kan byggas som höglager för 

effektivt utnyttjande av takhöjden.

Överensstämmelse med standarder
• Modulära pallställ har 

dimensionerats enligt gällande 
standarder.

Säker konstruktion
• Den enkla insticksmonteringen 

garanterar en säker uppbyggnad, 
även vid ovan personal.



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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