
Förvaring av långt gods
Ställage



Den smarta lösningen
Den smarta lösningen för förvaring 
av långt gods.
Var flexibel och behåll uppsikten över godset.

Om du måste lagra stänger, rör eller skivor vill du ha snabb och okomplicerad åtkomst. Därför finns det särskilda grenställ. 
De består av hyllställ och utfällda armar som kan lagra långt gods i alla viktklasser och längder på ett säkert sätt. Armstopp 
finns som tillval och säkrar godset ytterligare. Varje hyllställ är utrustat med flera armar där antal och avstånd anpassas efter 
godsets vikt. Möjligheten att utöka efter behov gör lagret flexibelt. Vill du förvara både gods av olika längd och lastpallar i 
samma hyllställ? Då är det optimalt med utskjutande hyllarmar kombinerat med galler- eller hyllplan. Det kan även utformas 
som mobilt ställage vilket skapar ytterligare utrymme.

 

 

Fördelar

• Kan utökas efter behov

• Snabb anpassning till ändrat sortiment

• Direktåtkomst till alla varor

• Mobil lösning ger ännu mer utrymme

• Även lämplig för användning utomhus

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.

Ställaget har utskjutande armar för 
att kunna ta emot gods av olika 
längd. Genom användningen av 
galler kan långt gods och lastpallar 
förvaras tillsammans.

Skrymmande långt gods kan lagras 
på litet utrymme och på höjden. På 
så sätt utnyttjar du varje 
kvadratmeter av lagerytan på ett 
intelligent och effektivt sätt - även 
utomhus.

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.

Mångsidig
• Kan byggas ut till ett modulärt 

pallställ med extra golv eller 
ställage med galler.

Individuellt konfigurerbart
• Finns att få som ensidigt eller 

tvåsidigt utförande.
• Kan förlängas valfritt.
• Brett sortiment av 

tillvalsutrustning.

Optimalt utnyttjande av utrymmet
• Anpassat perfekt utifrån gods och 

yta.
• Ytterligare platsbesparing vid 

mobilt pallsystem.

Effektiv för utomhusdrift
• Utföranden med trapetsplåttak 

för att skydda mot vind och 
väder.

• Komplett sidopanel möjlig.

Anpassningsförmåga
• Snabb ändring av höjdindelningen 

möjlig.
• Snabb anpassning till ändrat 

sortiment.

Överensstämmelse med standarder
• Pallsystemet har dimensionerats 

enligt gällande standarder.

Säkerhetstillbehör
• Rullningsstopp förhindrar last från 

att falla ned.
• Krockskydd för att skydda människa 

och maskin.



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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