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specialtidning för lager & förråd - utgiven av

I detta nummer: • Nytt samarbetsavtal mellan TRILOGIQ och Constructor Sverige AB

Constructor utökar sin produktflora med
TRILOGIQs LEAN-lösningar, GRAPHIT och LEAN TEK.

Aktuellt
Fiberboxar
- slitstarka fiberboxar i valfri storlek
Fiberboxar i kraftpapp 2,0 mm. Invändigt
behandlade med vattenbaserat glansskikt
för att vara mer tålig mot smuts.

TRILOGIQs välkända LEAN-lösningar och komponenter finns nu tillgängliga i
alla nordiska länder. Ett exklusivt distributions- och samarbetsavtal har tecknats
mellan TRILOGIQ och Constructor för distributionen av GRAPHIT och LEAN TEK
i Sverige och Norge.
Oavsett industrisektor så innebär detta
samarbete att alla skandinaviska kunder
kommer att dra fördelar av företagens
gemensamma expertis inom LEANlösningar.
Constructor är sedan länge en stor leverantör
av förvarings- och logistiklösningar till industri
och handel, men är också ledande inom
stationära och mobila förvaringslösningar
anpassade för LEAN konceptet.

Boxarna nitas ihop med förnicklade stålnitar
med nedsänkt framkant 50%.
Kan levereras med tillval som:
-- Cellulosabehandling för bättre skydd mot
fukt och olja
-- Kulör in- och utvändigt enligt önskemål
-- Tryckprägling eller monterade dekaler
-- I ESD utförande

TRILOGIQ grundades 1992 i Paris
och började med att utforma och
tillverka modulära system till främst
fordonsindustrin. Företagets flexibla
produkter har gjort att dom stadigt växt
och finns idag representerade i 19 länder
runt om i världen. Idag levererar TRILOGIQ
produkter och system till tillverkningsföretag
inom en rad olika industrisektorer.
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”Med TRILOGIQs flexibla och mångsidiga produkter kommer
vi att kunna leverera användarlösningar helt anpassade efter
våra kunders behov och önskemål, och vi är mycket nöjda
med det nya långsiktiga samarbetsavtalet som tecknats
mellan TRILOGIQ och Constructor”, säger Tomas Görhed,
Försäljningschef på Constructor Sverige AB.

Jämnt flöde av material och
komponenter är framgångsfaktorer
Från vänster: Tomas Hilding, CM TRILOGIQ, Tomas Görhed,
Försäljningschef Constructor Sverige AB.

Oavsett i vilken bransch du arbetar i så har LEAN konceptet
visat vägen till förbättrad kvalitet, lägre kostnader och kortare
ledtider. Löpande bandet inom industrin är starkt påverkad
av denna tankeskola men konceptet är applicerbart för alla
industrier. Toyota började utvecklas efter andra världskriget
och har genom åren blivit normsättande för hur produkter ska
tillverkas på det mest resurssnåla sättet.
Constructor har under många år arbetat fram en rad flexibla
lagerlösningar som förbättrar produktionsprocesser, då vi vet
att behovet av effektiva lagerlösningar är en stor utmaning
oavsett om du är en producent inom bil-, verkstads- eller
livsmedelsindustrin.

Upptäck förvaringslösningar som
supporterar Er verksamhet
TROLOGIQs modulära system kan användas för att skapa
förvaringsenheter för nästan alla typer av applikationer och
miljöer. När material och gods måste lagras ekonomiskt eller
flyttas med ett minimum av ansträngning möjliggör TRILOGIQs
lättanpassade och mångsidiga produkter en optimal lösning.
Huvudkomponenterna i TRILOQIGs produktsortiment kommer
att finnas lagerförda på Constructors lager i Göteborg.
Grundkomponenter som; rör, kopplingar, hjullister och hjul/
fötter i två olika material finns för direkt leverans:
• GRAPHIT – Plast/glasfiber i kopplingar och komposit,
aluminium eller stålrör som kombineras efter behov. Med
GRAPHIT materialet erhåller ni en väldigt låg egenvikt på
modulen.
• LEAN TEK CLASSIC - Stålrör och stålkopplingar som
kombineras efter behov.
När ditt företags processer förändras kan justeringar av
befintliga moduler snabbt och enkelt utföras, i de flesta fall
med en enkel insexnyckel. Det är bara fantasin som sätter
stopp för användningsområde och möjligheter.
För mer information om TRILOGIQs produkter och våra egna
LEAN produkter ta kontakt med oss på tele: 031-771 96 00
eller besök: www.constructor.se/Lean-Produktion
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Hur säker är Er lagermiljö?
Det finns många dolda risker på ett lager som t ex skadade ställage, olämpliga skydd eller personal som saknar rätt
utbildningen. Vissa risker är lätta att upptäcka, men många är dolda och om inte lämpliga åtgärder vidtas kan det resultera
i personskador eller ras.
Vi har ett heltäckande utbud av tjänster som kan hjälpa dig att förhindra det otänkbara och hjälpa er att minimera riskerna
genom regelbundna Ställbesiktningar, reparationsservice, råd och support eller utbildning av din personal i Ställagesäkerhet.

Säkerhetstillbehören som bidrar till ökad lagersäkerhet
En lagermiljö kan se olika ut från företag till företag men oavsett verksamhet, innefattas alla av Arbetsmiljöverket krav
gällande säkerhet i lagermiljö, AFS 2006:4. Dessa krav gäller för både nya och befintliga lager och det är vårt ansvar som
leverantör att informera om vilka krav som gäller.
För mer information om våra Säkerhetstillbehör besök: www.constructor.se/sakerhetstillbehor
Genomskjutningsskydd

Säkerhetsinlägg

Förhindrar att pall skjuts genom ställaget. Monteras på
ställagets baksida.

Placeras mellan bärbalkarna för att förhindra rasskydd
för skadade pallar och andra pallstorlekar.

Föreskrivet skydd enligt Arbetsmiljöverket
bestämmelser, AFS 2006:4

Föreskrivet skydd enligt Arbetsmiljöverket
bestämmelser, AFS 2006:4

Kombinerat stolp- och gavelskydd

Stolpskydd

3-delat påkörningsskydd som skyddar både stolpe och
gavel. Kan anpassas för både enkel- och dubbel gavel.

Kraftigt påkörningsskydd som skyddar stolpen mot
påkörning- och stötskador.

Föreskrivet skydd enligt Arbetsmiljöverket
bestämmelser, AFS 2006:4

Föreskrivet skydd enligt Arbetsmiljöverket
bestämmelser, AFS 2006:4
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Ställagesäkerhet

Kursen vänder sig till dig som har ansvar eller leder arbete inom företagets
lager och förrådsavdelningar eller är skyddsombud. Framförallt omfattar
kursen grundläggande kunskaper om pallställ men även hyllställ kommer
att beröras. Under kursen kommer några av de vanligaste frågeställningar
att behandlas så som:
• De nya Europa standarderna
• Arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande ställage
• Hur mycket kan man belasta?
• Gör det något om ställagen är påkörda?
• Varför skall man besiktiga pallställ?
Tid: 09:00-16:00
Pris: 3900 kr/deltagare exkl. moms.
Dokumentation, fika och lunch ingår.

Constructor Sverige AB • Box 55043 • 400 53 Göteborg
Tel. 031-771 96 00 • Fax. 031-771 96 96
info.se@constructor.se • www.constructor.se

Kursdatum 2018:

Göteborg:
8 feb
26 apr
20 sep
22 nov

Stockholm:
22 mar
17 maj
18 okt

Anmäl dig på tel. 031-771 96 00 eller
www.constructor.se/kursanmalan

Materialhanteraren ges ut av Constructor Sverige AB avd för marknadskommunikation.
Tryckt hos Typografia Olsén AB.

