
BRUGER I OGSÅ 
FOR MEGET TID PÅ 

AT GÅ RUNDT OG LEDE 
EFTER VARER?



VÆRD AT VIDE
På de fleste lagre bruger med- 
arbejderne typisk op mod 80% 
af tiden på at gå rundt og lede  
efter og håndtere ting. Kun 20% 
af tiden bruges på at skabe 
værdi. Hvordan fordeler det sig 
hos jer?

DET KAN I 
GØRE NOGET VED!

Stadigt stigende krav fra markedet om let til-
gængelige varer, kort leveringstid og høj grad af  
service, udfordrer mange virksomheders logis- 
tiske set-up. Lagersystemerne skal sikre bedst 
mulig udnyttelse af lagerets kapacitet og sam- 
tidig være optimerede til at opbevare stadigt  
flere artikelnumre, ofte i mindre partier, samt hånd- 
tere hyppige og mindre lagerpluk på kortest mulig 
tid. Det kræver fleksible lagerløsninger, der yder 
fuldt overblik og hurtig adgang til varerne – og der-
med kan gøre en forskel for din forretning. Det kan 
BITO hjælpe dig med.

Fuldt overblik og hurtig adgang 
til varerne med BITO pluk- og lagerløsninger



Vi valgte BITO som leverandør  
af gennemløbsreoler og plastkasser 
på baggrund af deres gode  
referencer i dansk industri… 
vi har reduceret gennemløbstiden 
fra 42 dage til 28 min…

Fabriksdirektør Peder Nygaard, VOLA

Uanset om dit fokus er at minimere plukke- 
tider eller kapitalbindinger, øge lagerkapaciteten  
eller arbejdskomforten, sikre effektiv håndtering  
efter FIFO/LIFO princippet – eller blot ønsker helt 
styr på alle varer og yde dine kunder den bedste  
service - så kan du sikre dette med BITO pluk- og 
lagerløsninger.

Bliv introduceret for de mange muligheder på 
opslaget.

Fleksible løsninger til lager og produktion 
– helt efter dine behov

BITO PLUK- OG LAGERLØSNINGER
> Effektive løsninger til pluk og lagring
> Fleksible systemer. Udnyt din kapacitet
 optimalt og lad løsningen udvikle sig i takt 
 med virksomheden – år efter år
> BITO plastkasser afstemt til BITO reolsystemer
> Tysk kvalitet – gennemtænkt til mindste detalje
> BITO som full-service partner. Vi kan hjælpe
 dig hele vejen fra valg af løsning til montage 
 og den lovpligtige årlige reolinspektion

”



Optimér dine processer og spar kostbar tid med BIT0

BITO SMÅVAREREOL SYSTEMER 
– optimal fleksibilitet og overblik

BITO småvarereoler anvendes typisk til pluk og lagring af 
mindre gods. Reolerne sikrer fuldt overblik og optimal udnyt-
telse på lager, forsendelse, produktion, værksted mv.

> Effektiv løsning til lagring og pluk af 
 små og mellemstore emner
> Fleksibelt modulopbygget system, 
 som kan tilpasses lokale og behov
> Reolerne kan indrettes efter funktion 
 med omfattende tilbehørsprogram
> Samles nemt og hurtigt
> Fuld udnyttelse af reolens kapacitet 
 med BITO pluk- og lagerkasser
> Tysk produceret i bedste kvalitet 
 sikrer lang levetid
> 10 års suppleringsgaranti

BITO ’FIFO’ PLUKREOL SYSTEMER 
– effektive og ergonomiske

Med BITO ’FIFO’ plukreoler kommer varerne til medarbejde-
ren via gennemløbskanaler (varer-til-mand princippet). Den 
mest effektive og ergonomiske løsning til pluk.

> Spar 40-70% tid med færre skridt og optimalt overblik
> Spar op til 30% gulvplads med kompaktlagring 
 og minimeret behov for gangareal
> Ergonomisk design sikrer et godt arbejdsmiljø 
 og effektive medarbejdere
> Fleksible systemer der kan tilpasses efter opgave 
 og nye behov – fås også som mobil løsning
> Gennemløbskanaler kan tilpasses opgaven med 
 BITO standardkomponenter (5 års garanti på plastruller)
> Ideelt til ESD og FIFO (First In First Out) håndtering
> Tysk produceret i bedste kvalitet sikrer lang levetid
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5 ÅRS GARANTI PÅ BITO PLASTRULLER



Optimér dine processer og spar kostbar tid med BIT0
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BITO PLUK- OG LAGERKASSE SYSTEMER 
– til enhver opgave og i en enhver størrelse

Omfattende program i plastkasser og –containere fra 
egen produktion. BITO pluk- og lagerkasser er perfekt  
afstemt efter BITO reoler og sikrer dig optimal funktion.

> Kasser i alle størrelser og varianter optimeret 
 til pluk, lager og transport
> Standardløsninger til særligt følsomme emner 
 som levnedsmidler, medicin og ESD
> Tilpas kassen efter behov med alt i tilbehør
> Specialfarve muligt fra 200 stk. 
 Logotryk muligt fra 1 stk.
> 5 ÅRS GARANTI – tysk kvalitet fra egen produktion

HVILKEN LØSNING  
SKAL DU VÆLGE?
Vi kan hjælpe dig til at finde de rette 
løsninger, der binder dine processer 
og dit lager bedst sammen. 

Kontakt os for en uforpligtende  
dialog på telefon 70 21 51 51

5 ÅRS GARANTI



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 Lagerteknik A/S indgår i den internationale familieejede virksom-
hedsgruppe, BITO Lagertechnik GmbH, med omkring 900 engage-
rede medarbejdere. Her har udvikling af innovative kundeorienterede  
lagerløsninger i tysk premiumkvalitet, leveret med et højt serviceniveau,  
været drivkraften siden 1959. BITO blev oprindeligt grundlagt i 1845.

BITO Lagerteknik A/S
Hestehaven 21, I
DK-5260 Odense S
T: +45 70 21 51 51
F: +45 65 90 52 41
info@bitodanmark.dk
dk.bito.com

BITO – “Made in Germany”

Palle- og småvarereoler

Pluk- og lager kasser

Pluk- og opbevaring

 ID- og sikkerhed

Miljøvenlig opbevaring

Intern transport

Tilbehør 

Reolinspektion

BITO – KOMPLETTE LØSNINGER TIL LAGER OG PRODUKTION
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