LAGERINREDNING

SVENSK KVALITET
Weland står för svenskt, innovativt och hållbart. Vi utvecklar 
lösningar och produkter som vi vill ska leva länge – gärna över flera
generationer. H
 os oss kombinerar vi kunskap och mångårig erfarenhet 
med en yrkesstolthet som vi bär med oss i allt vi gör. Att all vår tillverkning
sker i Sverige är en självklarhet för oss. Vi anser att svenska produkter och
plåtbearbetning på svensk marknad både är ett bra miljöval och en garanti
för hög kvalitet. Vår grundläggande hushållsprincip där vi använder resurser 
på ett effektivt vis och återvinner allt som är möjligt har vi med oss
varje dag på jobbet. Den kombinerar vi med vårt offensiva framtids-
tänk där vår investeringstakt i nya maskiner är hög och bidrar till 
en effektiv, innovativ och hållbar produktion över tid.
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INNOVATION OCH
PRODUKTION
Vi är en ledande tillverkare och leverantör av
spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk, entresoler och
lagerinredning. Vi är även en av Sveriges största
aktörer inom plåtbearbetning.

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup
produktkunskap, hög servicenivå och snabba leveranser.
Vi utvecklar vår maskinpark kontinuerligt för en garanterat
hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter.
Det gör oss till en pålitlig samarbetspartner till våra kunder.
Sedan starten 1947 finns vår fabrik och vårt huvudkontor
i Smålandsstenar.
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INREDNING SOM SKAPAR
ORDNING OCH REDA PÅ LAGRET
Genom våra helhetslösningar får du ett effektivt och välfungerande lager som både optimerar lagerflöden och skapar en ergonomisk arbetsplats för dina medarbetare. Hos oss hittar du både pallställ,
listställ, påkörningsskydd och stålpallar för de flesta utrymmen och miljöer. Allt är tillverkat av oss i våra
produktionslokaler i Smålandsstenar.
Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras
av våra erfarna säljare.
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PALLSTÄLL
Det är viktigt att blicka framåt när man väljer lagersystem. När din verksamhet växer ska
lagret kunna växa i samma takt. Våra pallställ är designade för att du enkelt ska kunna utöka
när behovet av lageryta ökar. Självklart har vi tänkt på både säkerhet och funktion när vi har
utvecklat lösningen, och vid behov kan vi erbjuda även kundanpassade längder. För maximal
bärighet är både gavelstolpar och bärbalkar tillverkade av slutna profiler.
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1. Utdragsenhet standard

5. Gavelskydd

9. Hyllplan gallerdurk

13. Långsidesinlägg

2. Utdragsenhet med golvsats

6. Rasskydd

10. Hyllplan plåt

14. Gaffeldistans

3. Plåtlåda för pallkrage

7. Genomförningsskydd

11. Hyllplan nät

15. Fatstopp

4. Stolpskydd golv 400

8. Stolpförstärkning

12. Halvpallsinlägg

16. Gaveldistans
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Ändstopp

Gallerhylla

GRENSTÄLL
För att skapa ett effektivt lager krävs det produkter som är flexibla och anpassningsbara
för alla möjliga varianter av lagerutrymmen. Våra grenställ har exakt de egenskaperna och
eftersom de är varmförzinkade kan de med fördel även placeras utomhus. Vi tillverkar både
enkel- och dubbelställ och variationsmöjligheterna är många när det gäller både höjd och
längd på sektioner och armar.
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LISTSTÄLL
Har du behov av att lagra trälister eller klenare profiler och rör? Då är våra listställ ett bra
val. De är lättmonterade, utrymmeseffektiva och ger dig en bra överblick av ditt lager. I vårt
erbjudande hittar du både enkel- och dubbelställ.
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Utdragsenhet standard

Utdragsenhet med golvsats

Plåtlåda anpassad för
pallkrage som tillbehör

UTDRAGSENHETER
Med lättåtkomligt gods och rätt hjälpmedel blir lagerarbetet både tidseffektivt och
ergonomiskt. Vi har ett komplett sortiment av utdragsenheter i varierande storlekar
och modeller för att matcha olika typer av lagerbehov. Utdragsenheterna skapar
många fördelar i lagerhanteringen. De gör arbetet med plockning enklare och
utdragsfunktionen medför att avståndet mellan hyllplanen kan minska. Det innebär
ett effektivare utnyttjande av lagerlokalens totala volym.
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Bas av Sigmabalk

Stöd

Hörn 90 grader

Avslut

PÅKÖRNINGSSKYDD
Genom våra påkörningsskydd i stål undviker du skador på maskiner och byggnader
som exempelvis kan uppstå vid truckkörning. De kan placeras både inom- och utomhus
och består av standardkomponenter som enkelt skruvas samman vid montage. För att
kunna erbjuda korta leveranstider har vi delarna som du behöver på våra lagerhyllor.
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STÅLPALL
Den staplingsbara stålpallen lämpar sig väl för arbete i både inom- och utomhusmiljöer.
Den är utformad och anpassad för lastbilsflak och kan enkelt kompaktstaplas när den
inte används.
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PROJEKTERING
Vi erbjuder flertalet produkter för en effeftiv och rationell lagerhantering såväl inomhus som utomhus.
Våra produkter optimerar flödet och skapar en väl organiserad arbetsmiljö. Vi hjälper gärna till vid frågor
angående dimensionering, uppritning och projektering av våra olika lagerprodukter. Här har vi samlat
information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.

ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

• Hur högt ska pall-/grenstället vara?

• Kontrollera av att angivna laster är korrekta.

• Hur djupt ska pall-/grenstället vara?
För helpall, halvpall eller långsideshantering?

• Säkerställ om exempelvis påkörningsskydd eller
rasskydd erfordras.

• Hur tungt är godset som ska lagras?
• Vilken dimension har godset som ska lagras?
• Vilket underlag ska pallstället placeras på?

• Ange maximal godshöjd för enklare dimensionering
av pall-/grenstället.

• Krävs det tillbehör i form av ex. påkörningsskydd,
genomföringsstopp, rasskydd eller ändstopp?

Vi uppfyller de senaste standarderna och myndighetskraven. Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med
handledning och råd vid projektering.

• Hur många pallar ska få plats per sektion?

Hör av er till oss för vidare information.

• Ska det vara ett enkel- eller dubbelställ?
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DET ÄR VÅRA
MEDARBETARE
SOM GÖR SKILLNADEN
Det är inte produkterna eller maskinerna som är Weland. Det är människorna.
Våra engagerade, uppfinningsrika och lyhörda medarbetare som vet vad hög
kvalitet betyder. Vi bär med oss det lilla företagets familjära känsla från den dag
vi startade och vi vet vad närhet till kunden betyder. Vi kallar det för Welandandan.
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