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BITO – “Made in Germany”

BITO er en af Europas absolut førende leverandører af 
professionelle lager- og logistikløsninger til optimering af 
vareflow og kapacitet på lager og i produktion.

BITO Storage Systems Nordic indgår i den internationale 

familie- ejede virksomhedsgruppe, BITO Lagertechnik 
GmbH, med omkring 1000 engagerede medarbejdere. 
Her har ud-vikling af innovative kundeorienterede 
lagerløsninger i tysk premiumkvalitet, leveret med et højt 
serviceniveau, været drivkraften siden 1959. BITO blev 
oprindeligt grundlagt i 1845.
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LOVPLIGTIGT REOLEFTERSYN
Vi kan hjælpe dig!

Det årlige, lovpligtige eftersyn af dine lager- og pallereoler 
kræver tid, teknisk indsigt og viden om gældende regler 
på området. Gør denne specialiserede og ressourcekræ-
vende opgave til din fordel med BITO.

Dine fordele
> inspektion uden arbejdsindsats
> sikker arbejdsplads
> forebygger ulykker og kostbare driftsstop
> reducerer drifts- og reparationsomkostninger
> længere levetid på dit lagerinventar

Kompetente kræfter sikrer inspektionen
BITOs inspektører sikrer dig med teknisk indsigt og viden 
om aktuelle danske og europæiske regler et korrekt udført 
sikkerhedstjek og fortsat stabil drift af anlægget.

Med BITO REOLINSPEKTION får du:
> Grundig gennemgang uden driftsstop:
 – af sikkerhedsanordninger
 – af anvendelse/belastning
 – af det statiske
> Inspektionsrapport, der giver dig:
 – overblik over dit lagers ”helbredstilstand”
 – dokumentation af afvigelser med 
  prioritering ud fra sikkerhedshensyn
 – tilbud på udbedring og reservedele

En enkel og sikker vej til det gule
inspektionsmærke.

SIEMENS VALGTE BITO
TIL REOLINSPEKTION

Sikkerhed spiller en afgørende rolle i alt 
hvad vi gør hos Siemens Wind Power.  
BITO’s årlige reolinspektioner og løbende 
sparring er med til at sikre os, at vores  
lagerreoler altid lever op til gældende reg-
ler og love om sikkerhed.
Rapporteringen fra inspektionen giver 
os et klart overblik over, hvor vi bør priori-
tere vores indsatser for at gøre det stadigt 
bedre og forebygge utilsigtede hændelser 
eller nedbrud.

Lars Holmgaard,
Team Lead, Support & Maintenance,

Siemens Wind Power, Danmark

”

Medlem af FLAM – BITO er medlem af 
brancheforeningen for virksomheder med 
speciale i lagerindretning og materialehånd-
tering. Din garanti for korrekt udført inspektion.

Med BITO 
REOLINSPEKTION 
bringer du dit lager 
på forkant, når det 
gælder sikkerhed 
og optimeret drift.

”

LOVPLIGTIGT EFTERSYN
AF LAGER- OG PALLEREOLER
Reglerne om lovpligtigt eftersyn af palle- og gren- 
reoler er beskrevet i love og bekendtgørelser om  
arbejdsmiljø samt omtalt i DS/EN normerne, herun-
der i EN 15635.

§14. Det skal ved passende eftersyn og vedlige-
holdelse foretaget af en sagkyndig person sikres, 
at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i 
forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i 
§6 omhandlende krav.

Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 1109 af 15. december 1992

”

Få mere at vide om BITO REOLINSPEKTION:
Telefon: +45 70 21 51 51
E-mail: info@bito.dk
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