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SYSTEM

 
 
 
 VARFÖR BITO?

BITO har varit en ledande aktör inom lager och materialhantering i över 50 år. Vi 
är en pålitlig och idérik partner när det gäller att planera och genomföra komplexa 
lagerprojekt. Vi har ett tydligt marknadsfokus och anpassar våra lösningar till de 
specifika krav som råder hos våra kunder och inom deras branscher. Genom vår 
expertis inom intralogistik hjälper vi våra kunder att skapa konkurrensfördelar. 

Som en av få totalleverantörer inom detta område tillhandahåller vi hyllor och 
pallställ, lådor och behållare samt lösningar för orderplock och interntransporter 
inom alla branscher. Vårt sortiment omfattar allt från katalogprodukter till 
storskaliga logistiksystem. Från hyllställ för verkstäder, fabriker och kontor till 
kompakta pallställ för din intralogistik. Från små arkivlådor till rymliga behållare för 
effektiv produkthantering.

BITO planerar och genomför hela ditt projekt – från ritning till leverans, montering, 
driftsättning och service. Oavsett om det gäller en komplex och krävande 
lagringslösning med olika typer av hyll- och pallställ integrerade, eller automatisk 
hantering av lådor och brickor. Med BITO får du allt från en och samma leverantör. 
Du har en kontaktperson som samordnar och genomför hela projektet tillsammans 
med dig.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

EN KLASSIKER PÅ LAGRET –
FINNS I MÅNGA UTFÖRANDEN 

BITO PALLSTÄLL PRO  
PERFEKT NÄR ... 

 + ... du alltid måste ha direkt tillgång 
till alla artiklar i sortimentet.

 + ... du behöver ett mångsidigt 
lagersystem för olika lastbärare 
med varierande mått och vikt.

 + ... du har ett relativt litet varusorti-
ment och vill lagra stora mängder 
av varje enskild artikel, eller när 
du har ett stort sortiment med 
små lagermängder per artikel.

 + ... du plockar varorna direkt från 
lastpallen på golvnivå och vill använda 
de övre hyllplanen som buffertlager.

BITO PALLSTÄLL PRO
INNEHÅLL 

3 VARFÖR BITO?
4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
5 SYSTEMET
6   SYSTEMVARIANTER 
14 FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER
18 SYSTEMKOMPONENTER
22 SERVICE
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SYSTEMANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SYSTEMET
Det klassiska pallstället är fortfarande det populäraste lagersystemet för varor på lastpall.  

Flexibiliteten och den relativt låga investeringskostnaden har gjort  
pallstället till en oumbärlig komponent inom lagring och orderplockning. 

Fördelarna med BITOs pallställ:

 + Det kan konfigureras på många olika sätt.
 + Det kan utrustas med praktiska tillbehör för ökad säkerhet och funktionalitet.

 + Varje lastpall är lättillgänglig.
 + Optimalt anpassat för att lagra produkter i vilken form och storlek som helst.

 + Extremt flexibelt, kan när som helst anpassas efter förändrade behov hos användaren.
 + En kostnadseffektiv lösning. 

BITOs pallställ finns i en rad olika varianter. Det används oftast för  
bredgångslager, smalgångslager och som mobilt pallställ.



SYSTEM
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BITO-PALLSTÄLLET SOM 
BREDGÅNGSLAGER

Bredgångslager är den vanligaste lösningen när det gäller pallställ. In- och utlastning sker i regel med 
motviktstruckar, skjutstativ eller plocktruckar. Gångarnas bredd anpassas efter truckarnas storlek.  
Gods som lagras på golvnivå hanteras enkelt med en hand- eller eltruck.  

 + Ingångsvariant för ekonomisk lagring av pallar.
 + Perfekt för att lagra olika typer av varor, samtidigt som det ger enkel åtkomst till alla artiklar.
 + Kan hanteras med alla vanliga lagertruckar.
 + Hög flexibilitet vid ändring av artikelsortimentet.
 + Olika lagringsalternativ (lagring från kortsidan, lagring från långsidan, lagring med dubbelt djup).
 + Ökad säkerhet och lugn arbetsmiljö tack vare smart färgsättning.
 + Smart design av gavlar och balkar ger utmärkt styvhet och stabilitet.
 + Går utmärkt att kombinera med andra lagringssystem från BITO.

TRADITIONELL LÖSNING

SYSTEMVARIANTER
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SYSTEM

Bredgångslager med pallställ från BITO. 
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SYSTEMVARIANTER SYSTEMVARIANTER
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BITO-PALLSTÄLLET SOM 
SMALGÅNGSLAGER

Pallställens höga konstruktion med smala gångar gör det möjligt att utnyttja både lagrets  
höjd och yta på bästa sätt. In- och utlastning sker i regel med manuella smalgångstruckar eller  
plocktruckar. Detta möjliggör även manuell plockning av mindre lastenheter på alla nivåer.  
Guideräls och induktiv styrning säkerställer att servicefordon alltid följer den avsedda rutten.

 + Perfekt för maximalt utnyttjande av lagrets golvyta och höjd.
 + Lagergodset kan plockas från alla nivåer med manuella smalgångstruckar.
 + Varan som ska plockas behöver inte omplaceras till de nedre planen.
 + Hög driftsäkerhet, eftersom inga personer befinner sig i lagergångarna.

SYSTEMVARIANTER

YTEFFEKTIV LÖSNING



SYSTEMVARIANTER SYSTEMVARIANTER
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Smalgångslager med pallställ från BITO. 

SYSTEMVARIANTER



Mobilt pallställ från BITO.

SYSTEMVARIANTER SYSTEMVARIANTER
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BITO MOBILT PALLSTÄLL

När du använder mobila pallställ minskar behovet av dyra lagerytor. Tack vare att hela pallstället 
går att flytta behövs endast en öppen plockgång i taget. De andra pallställsraderna står tätt ihop, 
vilket maximerar din lagringsyta. Du kan flytta enskilda rader eller hela sektioner av pallstället, 
vilket innebär att du alltid har åtkomst till alla lastpallar. Istället för att ha en huvudgång kan du 
vid behov öppna flera smala plockgångar samtidigt så att de blir tillgängliga för trucktrafik.

 

 

 + Maximal lagerkapacitet.
 + Optimalt utnyttjande av golvyta och takhöjd.
 + Perfekt som råvaru- eller säsongslager.
 + Mycket ekonomiskt i kyl- och fryslager eftersom energikostnaderna minimeras.

KOMPAKT LÖSNING

SYSTEMVARIANTER SYSTEMVARIANTER
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BITO-PALLSTÄLL MED  
AUTOMATISK LAGRING OCH 
HANTERING

Även om traditionell lastpallshantering med gaffeltruckar är allmänt spridd,  
blir automatiserade lösningar allt viktigare. Den högre investeringskostnaden  
betalar sig snabbt genom insparad tid vid plockning och orderhantering.

 + Nästan 100% produkttillgänglighet.
 + Väsentligt kortare access- och plocktider.
 + Transportsträckorna kan optimeras.
 + Kontinuerligt arbetsflöde utan ledtider. 
 + Enorm produktivitetsökning.
 + Slutet system utan mänsklig närvaro minskar risken för arbetsplatsolyckor.

SYSTEMVARIANTER SYSTEMVARIANTER
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AUTOMATISK LÖSNING



SYSTEMVARIANTER SYSTEMVARIANTER

13

Automatisk lagring med pallställ från BITO.
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FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER

BITO-PALLSTÄLL:  
FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER

LAGERBEHOVET KAN FÖRÄNDRAS ÖVER TID

Företagets förutsättningar kan förändras, inklusive kraven på lagring och logistik. Ett plocksystem 
kanske har blivit ineffektivt eller slitsamt för medarbetarna, exempelvis för att plockningen från det 
nedersta planet är oergonomisk eller för att man behöver komma åt ett större antal artiklar. Då måste 
företaget kunna reagera snabbt och anpassa det befintliga lagersystemet till den nya situationen.

EN IDEALISK LÖSNING 
 
BITOs pallställ har många användningsområden. Systemet är designat för att möjliggöra snabba anpassningar 
till nya behov, vilket ger kunden maximal flexibilitet. En mängd olika praktiska tillbehör hjälper dig att möta 
förändrade krav och omvandla statiska pallställ till ett plocklager. Dessutom finns det ett stort antal ombygg-
nadsvarianter som är lätta att implementera. Genom att montera rullfack på det nedersta planet i ett pallställ 
möjliggörs bekväm plockning av styckegods, samtidigt som de övre planen används som buffertlager. Beroende 
på utrustningsmodul kan antalet tillgängliga artikelplatser ökas väsentligt i ett befintligt system.

 
 
UTBYGGNADSALTERNATIV 

 + Utdragbara pallpositioner
 + Montering av hyllplan (gallerdurk, stålpaneler, spånskivor)
 + Rullfack för kartonger eller pallar
 + Lösningar med hyllställ (med eller utan lutning)
 + Integrerad plockfasad med valbara lådor och behållare
 + Fler alternativ vid förfrågan (till exempel pallställ för containrar med tung last och plocköppning  
på långsidan, rullistskenor med flankhjul etc)

 

FÖRDELAR

 + Betydligt fler tillgängliga artikelplatser på plocksidan
 + Kortare körvägar och reducerade plocktider
 + Högsta flexibilitet vid lagerutformning
 + Fantastisk ergonomi och arbetskomfort

UPPGRADERINGSMÖJLIGHETER
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FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER

PALLSTÄLL MED  
PUSH BACK-FUNKTION 
FÖR STYCKEGODS (LIFO) 

PALLSTÄLL MED 
GALLERDURK

PALLSTÄLL MED SPÅNSKIVOR PALLSTÄLL MED  
LUTANDE HYLLOR

UPPGRADERINGSMÖJLIGHETER

PLOCKHYLLOR  
UTRUSTNINGSMODULER  
FÖR DET NEDERSTA PLANET 

 

PALLSTÄLL MED  
GENOMLOPPSRULLBANOR FÖR 
STYCKEGODS  (ILÄGGSSEGMENT)

PALLSTÄLL MED  
RAKA HYLLOR

PALLSTÄLL MED 
STÅLPANELER

PALLSTÄLL MED  
PLOCKFASAD AV LÅDOR

PALLSTÄLL MED  
RULLBANOR FÖR  
LASTPALLAR
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FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER

Från de nedre planen kan du plocka 
kartonger, backar, lådor eller andra 
mindre lastenheter såväl som 
enskilda artiklar på ett ergonomiskt 
och platsbesparande sätt.
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UTAN UPPGRADERING
-  Sämre utnyttjande av utrymmet ovanför öppnade lastpallar.
-   Långa plockrutter, endast tre artiklar per hyllplan.
-   Låg plockhastighet: 30–50 plock/h.
-   Sämre ergonomi, medarbetarna måste böja och sträcka  
 sig för att nå produkter bakom första raden.

MED UPPGRADERING
 + Lagring enligt FIFO-principen (först in, först ut).
 + Kompakt lagring av många artiklar på litet utrymme.
 + Korta plockrutter, istället för två till tre artiklar kan 24 olika artiklar lagras här.
 + Hög plockhastighet: 150–250 plock/h.

UPPGRADERINGSMÖJLIGHETER

De övre planen används fortsatt för 
lagring av produkter på lastpallar.

PALLSTÄLL MED GENOMLOPPSHYLLOR FÖR DYNAMISK LAGRING

Med BITOs genomloppshyllor för styckegods kan du bygga om pallställen till ett effektivt plocklager.
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FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER FRÅN BUFFERT- TILL PLOCKLAGER

 
Utdragsenheten kan monteras i 
befintliga pallställ utan svårighet. 
 
 
 
Den här lösningen rekommenderas 
särskilt vid plockning av tunga eller 
otympliga artiklar. 

UTAN UPPGRADERING
-  Sämre ergonomi, medarbetarna måste böja och sträcka 
 sig för att nå produkter bakom första raden.
-  Begränsad åtkomst till många artiklar.
-  Ökad risk för arbetsolyckor – medarbetarna kan slå i huvudet i balkarna ovanför.

MED UPPGRADERING
 + Bekväm plockning när pallen dras ut från pallstället till servicegången.
 + Enkel åtkomst till tunga eller otympliga varor från tre håll, vilket gör 

att du kan plocka dem på ett sätt som är skonsamt för ryggen.
 + Arbetsolyckor förhindras – ingen risk att slå i huvudet i balkarna ovanför.
 + Direkt åtkomst till alla artiklar.
 + Utdragsenheter kan monteras både i golv- och grepphöjd utifrån dina behov. 

UPPGRADERINGSMÖJLIGHETER

PALLSTÄLL MED UTDRAGSENHETER

Med BITOs utdragsenheter kan du enkelt dra ut enskilda lastpallar i lagergången, vilket underlättar plockning 
och är skonsamt för ryggen. Eftersom pallarna lagras med kortsidan utåt kan lagergångarna kortas.
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SYSTEMKOMPONENTER

SYSTEMKOMPONENTER

BITOs pallställ kan enkelt anpassas till dina lagringsbehov. Till exempel genom ombyggnad, eftermonte-
ring av specialmoduler eller utökning av antalet sektioner. Vi erbjuder ett stort utbud av komponenter, 
som alla kommer att vara tillgängliga under lång tid om du behöver göra tilläggsbeställningar.

Modifieringar såsom byte av nivåplan eller anpassning av rullbanor kan genomföras utan hjälp av en tekniker. 
Detta är en viktig aspekt när man har ett varierande produktsortiment, exempelvis säsongsartiklar.

SÄKERHETSTILLBEHÖR

 + Designat för att klara tuffa förhållanden.
 + Minskar risken för gods- och personskador.

 
Vi har ett stort urval av säkerhetstillbehör som  
hjälper dig att förebygga skador och efterföljande  
reparationskostnader.

NIVÅPLAN

 +  Finns i diverse varianter
 + Balkarna kan justeras i höjdled
 + Skruvfri montering
 + Kan eftermonteras 

Pallstället kan utrustas med olika typer av nivåplan  
beroende på vilken vara eller lastbärare som ska lagras. 
De placeras antingen på boxprofilbalkar eller bärbalkar 
med hyllkant.

Nivåplanen är skruvfria och justerbara i höjdled i  
intervaller om 50 mm för perfekt anpassning till er  
lasthöjd.

GAVLAR

Alla komponenter är galvaniserade 
för att motverka korrosion. Kraftiga 
expanderbultar ger hög stabilitet.

Tack vare att konstruktion är bultad 
kan skadade komponenter lätt 
bytas ut. 
 

TWINTOP®-PROFILEN 

 + Bärbalkar med överlappande toppdel
 + Hög stabilitet
 + Enkel betjäning av hyllorna 

De längsgående bärbalkarna i BITOs pallställ består av 
så kallade TwinTop®-profiler. De har en unik design med 
överlappande toppdel, vilket ger en utmärkt lastför-
delning ut mot gavlarna och ned mot golvet. Det här 
utförandet ger ett optimalt förhållande mellan material- 
användning och bärförmåga som uppfyller de högsta 
kvalitets- och stabilitetskraven. 
 

På så sätt kan du utforma ditt 
pallställ utan störande horison-
tella eller vertikala kryssförband, 
vilket underlättar åtkomsten till 
varorna. 
 

Finns i olika profilhöjder 
och materialtjocklek.



 
 
 
1  Gavel  
2  Balk 
3  Hyllplan av spånskiva 
4 Varmförzinkad gallerdurk 
5  Stålpaneler, ovanpåliggande  
6  Stålpaneler, försänkta 
7  Fackavdelare 
8  Pallstyrningsram (med integrerat pallstopp) 
9  Stödbalk 
10  Stödbalk med träöverdel 
11  Lastutbredare 
12  Galler som bakre rasskydd 
13  Pallstopp 
14  Påkörningsskydd U-form 
15  Påkörningsskydd L-form

 
 
 
 
 
 

 
 
16  Stödbensskydd 
17  Bärbalk med hyllkant 
18  Golvmonterad utdragsenhet 
19  Balkmonterad utdragsenhet 
20  Rad/gångskylt 
21  Anläggningsskylt 
22  Trådhylla, försänkt 
23  Gavelskydd 
24  Flexibelt stolpskydd 
25  Hyllplan av spånskiva på låsvinklar 
26  Hyllplan av spånskiva på bärbalkar  
27  Trådhylla, ovanpåliggande  
28  Pallöverföringsplats 
29  Distansstycke för dubbelrad 
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SYSTEMKOMPONENTER
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LAGERSYSTEMExtra mångsidigt och extremt flexibelt.

www.bito.se

PALLSTÄLL PRO

SKRÄDDARSY  

DIN LAGRINGS- 

LÖSNING! 

Leo
Anteckning
Change subheading to: Robust, pålitligt och extremt flexibelt.



BITO. LAGRINGS-
LÖSNINGAR SOM 
UPPFYLLER  
DINA BEHOV.
LÄS MER OCH KONTAKTA OSS PÅ:
www.bito.se



Bredgångslager med pallställ från BITO.
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SERVICESERVICE

GLOBAL AKTÖR MED STARK 
LOKAL FÖRANKRING
 
 
Lagerteknik Made in Germany: Vi är ett väletablerat, medel-
stort familjeföretag som verkar internationellt, utan att tappa 
vår starka lokala förankring. 

Ända sedan BITO bildades år 1845 har huvudkontoret med 
forskning, utveckling och produktion varit placerat i samma 
geografiska område. Vårt kundanpassade och innovativa 
produktsortiment, tillsammans med vår kompetens som helhetsleve-
rantör, gör oss till en av Europas ledande aktörer inom intralogistik 
med över 70 000 kunder.

Sedan mars 2007 tillverkar BITO komponenter för hyllor och pallställ i norra 
Indien för den indiska marknaden, grannländerna och Mellanöstern. Försäljningen i 
de här regionerna hanteras av Nilkamal BITO Storage Systems – ett joint venture 
mellan BITO och det indiska företaget Nilkamal Plastics Ltd. 

HAR HITTAR DU EN LISTA OVER VAR VI FINNS PLACERADE GLOBALT:
www.bito.com

 
 
 
 
 
 
SAMARBETE MED KUNDERNA
Vi prioriterar personlig, omfattande support och direktkontakt för att ge dig 
bästa möjliga kundservice. Vårt stora nätverk av utesäljare garanterar att det alltid 
finns en kompetent rådgivare i närheten som kan träffa dig med kort varsel. 

HITTA DIN PERSONLIGA KONTAKT:
www.bito.se
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LAGERSYSTEM FÖR ALLA BRANSCHER,  
FÖRETAG OCH PRODUKTER.

Vi har sammanställt ett urval av intressanta projekt  
som visar att vi kan erbjuda optimala lagringslösningar 
anpassade till de varierande behoven i olika branscher.

www.bito.se



BITO LAGERSYSTEM

Florettgatan 29 C
SE-25467 Helsingborg
+46 (0)42 151 910
info@bito.se
www.bito.se

BITO PALLSTÄLL.  
OÖVERTRÄFFAD MÅNGSIDIGHET OCH 
ANPASSNINGSFÖRMÅGA.  
MÅNGA TILLVALSMÖJLIGHETER OCH 
ALLTID FÖRÄNDRINGSBART.
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