Rullfack - lösningen för produkter med
snabb omsättning.

PALLETFLO

RULLFACK

Först In Först Ut (FIFO) eller Sist In Först Ut (LIFO) - med
PALLETFLO finns pallarna alltid tillgängliga.
Rullfackslagring ger en kombination
av förbättrat volymsutnyttjande
av lagringsutrymme och snabb
tillgänglighet. Vare sig man
behöver ett buffertlager eller ett
distributionslager, är fördelarna med
rullfackslagring uppenbara. Genom
att eliminera utrymmeskrävande
transportgångar och minimera
åksträckor är PALLETFLO oftast en
lönsam investering.

FIFO: PALLETFLO är idealiskt som
buffertlager med skilda inlastnings- och
utlastningsstationer.

LIFO: PALLETFLO ger maximal
lagringskapacitet även i de
minsta lokalerna. Pallarna är alltid
lätt tillgängliga.

+60%
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Genom att använda det utrymme som
gångarna normalt tar till lagringsutrymme,
kan kapaciteten ökas med upp till 60%,
vilket ger ett effektivt utnyttjande av
utrymmet.
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PALLETFLO

RULLFACK

Flexibla egenskaper.
De speciella egenskaperna hos
PALLETFLO-systemet anpassas
efter varje kunds unika behov.
Rullfackslagring har ofta sin givna
plats, med hänsyn till logistik och
ekonomi. Detta är speciellt påtagligt
vid stora godsvolymer och få antal
artiklar.

✓
●

Rullfackslagring optimerar
utnyttjandet av tillgängligt utrymme
och ger upp till 60% högre lagringskapacitet.

●

Lätt att hantera godset.

●

FIFO-konceptet ger säkerhet i
godshanteringen vid "bäst-föredatum-gods".

✓
●

Gods med snabb omsättning
utnyttjar PALLETFLO optimalt.

●

PALLETFLO är idealiskt för gods
med snabb omsättning, eftersom
pallarna transporte ras till
plockläget via rullbanor.

●

PALLETFLO systemet är
moduluppbyggt både avseende
pallställ och odrivna rullbanor.

Lätt att hämta pallar.
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PALLETFLO är lämpligt för gods
med hög omsättning.

✓
●

PALLETFLO kan ocksåbyggas för
långsideshanterad pall.

●

Det finns en lösning för de flesta
tänkbara pallstorlekar och vikter.

●

Tunga laster förflyttas med
lätthet.

●

Pallstyrningar underlättar
inlastning.

Mångsidighet vid lagring…
Installationer med PALLETFLO
anpassas lätt till befintliga truckar.

Inlastning kan utföras med de flesta
trucktyper.

Även en lyftare kan hantera pallar
på golvnivå ut från en anläggning
med PALLETFLO.

Konstruerad så att standardtruckar
kan hantera pallar på golvnivå.
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RULLFACK

Flexibel både vid inlastning och utlastning

Hantering av gods med
skjutmasttruck - standard för
PALLETFLO.

Pallar kan hanteras med standard
motviktstruck.

Oavsett existerande hanteringsutrustning, kan PALLETFLO erbjuda
en enkel, flexibel och mångsidig
lösning för både inlastning och
plockning.

Säker utlastning och effektiv
inlastning betyder snabbare
hantering, oavsett typ av truck.
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PALLETFLO gör valet av den rätta lösningen enkel - det
perfekta systemet vid varje tillfälle.
CONSTRUCTOR är specialist på
lagerinredning. Vi har decennier av
erfarenhet på förvaring och hantering
av pallgods.

Fyra steg på vägen till en idealisk lösning:
… och den typ av
truck som används…
Utgå från den typ av
pall som används…

…och rätt typ
av in- och
utmatningar.
Så enkelt är det!

… och välj rätt
typ av banor…
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Väl beprövad teknik ger driftsäkerhet.
PALLETFLO modulsystem är
oöverträffat avseende mångsidighet
och flexibilitet. Modulerna finns
för både långsideshantering och
kortsideshantering.

PALLETFLO 2R. Banor för
standardpallar med lätt last.
PALLETFLO RT. Tillåter att 800 och
1000 mm pallar blandas.
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Olika moduler vid in- och utlastning
beroende på förutsättningarna.

PALLETFLO STP.
Rullfacksbanor med utlastningsände för pallyftare.
PALLETFLO SR3. Rullfacksbanor med
utlastningsände för motvikts- och
skjutstativtruck.
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RULLFACK

Bäst i varje detalj - det är vad CONSTRUCTOR lovar.
Kvalitet är en av de viktigaste
punkterna på vår agenda. Vi använder
bara komponenter, tillverkade
av erfarna och kvalitetsmedvetna
företag, för att kunna erbjuda effektiva
och underhållsfria lösningar.
Kvalitet och utförande innebär att alla
PALLETFLO-anläggningarna ger
kortast möjliga pay-off-tid.

Stadardrullar och
bromsrullar har
högsta kvalitet.

Separatorer avskiljer
den pall som skall
hämtas från övriga
pallar i banan, vilket
gör arbetet säkrare
och skonsammare
mot godset..

Fotpedalen frigör
separatorn och
matar fram nästa
pall, kan erhållas
vid förfrågan.

Self-Tempo är ett hydrauliskt
system som ytteligare
säkerhet vid hämtning
av pall, kan erhållas
vid förfrågan.
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Kundanpassade Rullfackslösningar.
Rullfackslager med PALLETFLO
planeras och byggs efter Era
specifikationer. På detta sätt blir
utnyttjandet mer effektivt än en
standardiserad lösning för exempelvis
europapallar. Diskutera Era behov
med oss! Tillsammans kommer vi att
åstadkomma den optimala lösningen.

Med skjutstativtruck
utnyttjas lokalens
höjd till fullo.

PALLETFLO i plockområdet. Plockningen
underlättas tack vare långsideshanteringen.

PALLETFLO i höglager. Pallhantering
med halvautomatisk smalgångstruck eller
automatkran.

PALLETFLO i ett lager med låg takhöjd. Hantering med lyftare eller åkstaplare.

The quick brown Fox jumps over the lazy
Dog. Zwei Boxkämpfer jagen Eva durch
Sylt, portez ce vieux Whisky blond qui
fume une pipe.
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PALLETFLO i
push-back-lager.
Produkter med
snabb omsättning,
såsom specialerbjudanden och
kampanjprodukter,
lagras i ett
LIFO-lager.

PALLETFLO i en
kombination med
plockning på golvnivån och buffertlager
på 3 nivåer.
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Att hitta rätt lösning kräver ofta nya tankebanor.
DEXION-gruppen är världsledande
inom områdena kompletta
anläggningar för lager, arkiv och
materialhantering.

Önskar du mer information om effektiv
smågodshantering?
Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR.
Vi har lösningar på lager.

Kontorsarkiv

Önskar du mer information om effektiv
pall- och långgodshantering?
Ta kontakt med oss i CONSTUCTOR.
Vi har lösningar på lager.

Industriväggsystem

System för
materialhantering

Lageradministration

Önskar du mer information om effektiv
materialhantering?
Ta kontakt med oss i CONSTUCTOR.
Vi har lösningar på lager.

Arkivsystem

Nyutveckling

Huvudkontor
Anders Personsgatan 12
416 64 Göteborg
Tel 031-771 96 00
Fax 031-771 96 96
info.se@dexion.com
www.constructor.se

Regionkontor
Solna Torg 19
171 45 Solna
Tel 08-470 03 30
Fax 08-83 40 06

Regionkontor
Box 868, Rådhusgatan 43
851 24 Sundsvall
Tel 060-15 00 90
Fax 060-61 13 05

Regionkontor
Gråbrödersgatan 2
211 21 Malmö
Tel 040-720 90
Fax 040-720 99

På grund av en kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten till tekniska ändringar utan föregående varsel.
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