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Effektiv förvaring för skrymmande gods eller som arkiv



Hyllställ Longspan

03

Ökad lagereffektivitet genom att tänka innanför ”boxen”.
Med boxen menar vi just ditt lager. Vår breda serie med lagerlösningar har alla 
gemensamt att de är stadiga och justerbara, vilket ger oss möjlighet att ge ditt 
företag effektiva lösningar, perfekt anpassade för just dina behov. Du kan lita 
på att vi hittar en effektiv lösning som uppfyller både dina behov idag men som 
också är enkla att omjustera för dina framtida behov.

Anpassa ditt lager
Kontakta oss och vi kommer att tänka innanför boxen för att utveckla kundan-
passade, variabla lagerlösningar för dig.

info.se@constructor.se
www.constructor.se

telefon 031-771 96 00

Constructor Longspan
- Effektiv och mångsidig förvaring

"Starkt, tåligt och mångsidigt, hyllställ Longspan ger 
dig en helt ny värld av förvaringsmöjligheter"
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Är du i behov av en lagerlösning för manuellt lastat gods? Då kan hyllsystemet 
Longspan vara en perfekt lösning. Om godset inte exakt passar in kan utrymme 
gå förlorat med ett konventionellt hyllsystem. Detta gäller speciellt för större gods 
eller gods med avvikande former. Med färre stolpar och längre hyllor i Longspan-
systemet uppnås en större flexibilitet för att godset ska passa in på hyllorna. 
Genom högre lagerkapacitet utnyttjas ditt utrymme bättre.

Hyllställ Longspan är stadigt och tillverkat av epoxymålat stål. Hyllsystemet 
består av ett brett utbud med balkar och ramar vilket gör det enkelt att skräd-
darsy installationen för att tillgodose dina önskemål.
Ett komplett utbud av tillbehör finns att tillgå för att ytterligare utöka mångsi-
digheten hos Longspansystemet och eftersom systemet monteras snabbt och 
enkelt kan du på nolltid skapa en ny lagerlösning.
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Longspansystemet ger dig nästan 
obegränsade möjligheter att utöka din 
lagringskapacitet, vilket ger dig mer 
kompakt lagring och större flexibilitet. 

Oavsett om du lagrar tunga laster, 
lådor, kartonger, rör eller ledningar, 
är hyllsystemets långa spännvidder 
på upp till 3000 mm perfekt för ett 
brett utbud av stora och skrymmande 
föremål eller som arkiv. 
Eftersom hyllsystemet kan lastas 
både från fram- och baksidan blir på- 
och avlastning mycket enkelt.

Hyllställ Longspan - optimal flexibilitet
LongSpan

 ▪ Kompakt lagring med 
minimum förlorat 
utrymme

 ▪ Stora eller 
skrymmande varor 
lagras enkelt

 ▪ Lagret kan snabbt och 
lätt förändras 

 ▪ Stort utbud av balkar 
för optimal flexibilitet 
och passform

 ▪ Enkel på- och 
avlastning

 ▪ Ökad säkerhet med 
låsregel

Spar tid 

Spar utrymme

Spar kostnader

Oavsett om du föredrar en öppen eller 
nätklädd lösning, spånskivor eller tun-
nplåtsprofil har vi lösningen. Med ben 
och nivåjustering kan systemet anpas-
sas till ojämna ytor. Kombinerat med 
tillbehör kan vi ge dig en heltäckande 
lagerlösning.
Ramarna är stagade och bultade för 
att bli starka vilket säkerställer tillförlit-
ligheten. För att ytterligare öka säker-
heten, både för din personal och för 
ditt gods finns ett stållås som förhin-
drar att hyllstället oavsiktligt lyfts eller 
att balkarna förflyttas.

FAKTA
HYLLSTÄLL LONGSPAN

 ▪ Höjder från 2000 mm till 5000 mm
 ▪ Ramdjup från 450 mm till1200 mm
 ▪ Öppen facklängd vid åtkomst från 

1000 mm till 3000 mm
 ▪ Maximal hyllbelastning upp till 900 

kg (UDL)
 ▪ Maximal belastning per fack upp till 

4500 kg

Hyllor i flervåningsutförande för
maximalt lagerutrymme

Om byggnaden är tillräckligt hög kan 
hyllställ Longspan konfigureras till en 
flervåningsinstallation, vilket avsevärt 
ökar tillgängligt utrymme.
Stadigheten och designen på vårt 
Longspansystem gör det möjligt för 
oss att konfigurera en lösning som 
passar dina behov genom att använ-
da befintliga komponenter.
Med vårt sortiment av entresoltillbe-
hör samt olika typer av golv, skenor, 
pallgrindar och trappor kan vi ge dig 
en komplett flervåningslösning med 
Longspan.

Kompakt däckförvaring
Hyllställ Longspan är den idealiska 
lösningen för däckförvaring.
Med långa spännvidder, få stolpar och 
möjlighet att ha dubbelt så djup däck-
förvaring kan hyllsystemet lagra fler 
däck på samma utrymme jämfört med 
traditionella hyllsystem, och därig-
enom göra lagringen mer kompakt.
Genom den solida och stabila de-
signen av Longspansystemet kan du 
förvara både fristående däck samt 
däck med fälg.

FLER-
VÅnIngS-

uTFöRandE

 ▪ Ökad lagerkapacitet
 ▪ Ökad användning av 

utrymmet
 ▪ Komplett sortiment 

med entresoltillbehör
 ▪ Fullt kompatibelt med 

Longspan

Spar tid 

Spar utrymme

Spar kostnader

 ▪ Stor lagerkapacitet
 ▪ Lagrar däck med eller 

utan fälgar
 ▪ Dubbelt så djup lagring 

ger ökad kapacitet
 ▪ Flervåningslösning för 

ökad kapacitet

Spar tid 

Spar utrymme

Spar kostnader

dÄCK-
FöRVaRIng

Mer information på: 
www.constructor.se/longspan

Mer information på: 
www.constructor.se/longspan
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Referenser

Montering - lika enkelt som 1-2-3
Longspan monteras snabbt och en-
kelt med modulär design och lock-in-
system som gör att du inte behöver 

specialverktyg. Inom några minuter 
får du maximal lagringsyta, oavsett 
hur stort utrymme du har. 

Sätt ett par ramar på plats. Håll dem 
på plats med ett par balkar

Klicka resterande balkarna på plats 
och fäst med säkerhetsreglar

Lägg i hyllor av stål eller spånskivor

1                                      2                                         3

Köster, danmark – Hyllställ Longspan 
Köster Danmark valde hyllställ Longspan för att bättre kunna utnyttja utrymmet 
i sin lagerlokal med hyllsystem. Systemet kommer att användas till hela företag-
ets lager av utrustning för bågbultsvetsning och bultsvetsning.
En annan fördel är att hyllställ Longspan har en hög lastkapacitet, vilket var 
viktigt för Köster eftersom produkterna som de lagrar är mycket tunga. Totalt 5 
hyllställ Longspan installerades, ett enkelt och fyra dubbla. Hyllorna placerades 
på lagret med pallställ i ena änden och hyllställ Longspan i den andra.

pneu Vanhamme, Belgien - däckförvaring
Pneu Vanhamme, ett företag i CEVA Group, behövde en kompakt och effektiv 
lagerlösning för att utnyttja allt tillgängligt utrymme i sitt däckcenter i Waterloo. 
En 173m2 entresolvåning installerades tillsammans med 2061 m Longspanhyl-
lor och P90 Pallställ för att tillhandahålla en lagerkapacitet för ca 12 000 däck. 
Året därpå utökade de lagerkapaciteten med ytterligare 2347 m Longspanhyllor 
och lagerkapaciteten ökade till totalt ca 23 550 däck.
Entresolvåningen gav Pneu Vanhamme möjlighet att lagra däck på två nivåer 
vilket kostnadseffektivt skapade extra golvyta. Vår approach att möta Pneu Van-
hammes specifika behov tillsammans med precision i projektstudien resulterade 
i ett gott samarbete, inte bara med Pneu Vanhamme utan även med andra däck-
center inom CEVA Group.

Systemet gör det enkelt att justera 
hyllhöjderna eller utseendet allt efter-
som ditt lager förändras.

15-20%
minskning av operativa 
kostnader

20-30%
frigörande av bundet 
lagerkapital 

Maximal effektivitet
genom konstant
uppföljning

Mer information på: 
http://www.constructor.se/lageroptimering

Expertråd och tjänster

Fördelarna med Constructors 
hyllinspektion

• Omfattande professionell 
inspektion

• Certifierade och erfarna 
inspektörer

• Inget avbrott i verksamheten
• Detaljerad inspektionsrapport
• Förebyggande av personskador 

eller skador på gods
• Förlänger anläggningarnas 

livslängd
• Tidigt upptäckt risk minimerar 

framtida reparationskostnader
• Reparationsarbetet kan slutföras 

snabbt
• Oberoende expertis för 

bedömning av utrustningen

Constructor Warehouse Intelligence 
System (C-WIS) är en mjukvaruplat-
tform som kan integreras med alla 
befintliga WMS- eller ERP-system 
och ger dig en verklig inblick i kapac-
itet och kapitalbindning.

Genom att bearbeta data från sys-
temet levererar C-WIS komplexa 
beräkningar av din lagerbalans och 
lagerlogistik och påvisar konkreta 
förslag till förändringar. De föreslag-
na förbättringarna kan vara så enkla 

Lageroptimering och råd

som att omplacera artiklar eller ändra 
köpmönster, vilket om det görs på 
rätt sätt kan ha betydande fördelar.

Vad kan C-WIS göra för dig:

Se till att ditt lager är säkert
- genom att tidigt upptäcka fel

Den dagliga förflyttningen av varor 
kan orsaka en del stötar och skador 
på ditt lagersystem. I längden kan 
dessa mindre defekter försämra ka-
paciteten på hyllor och pallställ och 
leda till incidenter med person- eller 
materialskador som följd.

Genom att identifiera de kritiska 
skadorna på ett tidigt stadium med 
regelbundna inspektioner minimeras 
skadefrekvensen och effekterna.

Våra inspektörer är certifierade och 
mycket erfarna. De genomför årliga 
inspektioner för att se till att din an-
läggning är säker och uppdaterad. 

Efter inspektionen får du ett erb-
judande med förslag på reservdelar 
inklusive montering. Efter godkän-
nande erhåller du ett officiellt inspek-
tionsmärke fram till nästa kontroll.

Mer information på: 
www.constructor.se/lagersakerhet
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STÄLLAGEBESIKTNING UTFÖRDSkall utföras med minst 12 mån. intervall.

tel.031-771 96 00     www.constructor.se

Plats för
besiktnings-

märke

Dec   Jan
Nov                  Feb

Juli  Juni

Okt                          Mars
Sep                         April

Aug                   Maj

2013
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Constructor Sverige AB 
Box 55043, 400 53 Göteborg
Bergsjödalen 60
Tel: +46 31 771 96 00
Fax: +46 31 771 96 96

www.constructor.se
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