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Ekonomisk/ergonomisk hantering av smådelar

Spara tid och utrymme med hjälp 
av den optimala kombinationen av 
hylla med ultratunna hyllplan och 
lådor för C-delar
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unik – stabil – mångsidig
BITO:s nya lådor för C-delar

Genom att helt enkelt skjuta ner 
inspektionsfönstret kan mindre 
mängder tas ut även om lådan 
står kvar. Den generösa radien 
på Lådans botten underlättar 
plockning.

Plockning framifrån

Vid plockning av större mängder 
kan lådan dras ut; då säkras 
plocklådan tack vare säkrings- 
och bärbygel. Uppifrån har man 
obehindrad tillgång till innehållet.

Plockning uppifrån

+

Utdragssäkringen hindrar Lådan 
från att tippa ur hyllan, dessutom 
förenklas hanteringen.

Utdragssäkring

 

Kanbankorten får plats i en rejäl 
etiketthållare på lådans baksida.

 

EtiketthållareEtiketthållare

Plockning framifrån

++
Plockning uppifrån
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Tväravdelaren möjliggör 
kanbanprincipen inuti 
en låda Tväravdelaren 
delar in lagervarorna i två 
försörjningsenheter.

Tväravdelare

Det robusta handtaget på den 
skjutbara skivan fyller fl era funktioner: 
Som bärhandtag, etiketthållare och 
draghandtag.

Skjutbar skiva

Inga smådelar som »rinner över« 
när lådan lutas eller när man 
skjuter ner inspektionsfönstret.

Doseringsskiva

Doseringsskivan kan svängas 
bakåt för kontrollerad plockning 
av lagervarorna.

Tväravdelare

25% 
mer 

lagringsvolym 

än med konventionella 
förvaringslådor
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Begreppet härrör från den s.k. ABC-analysen, som bland 
annat används för att analysera fördelning hos ett företag, 
enligt inköpsvärde eller beställningsfrekvens.

C-delarna utmärker sig av sin höga andel av frekvens 
(~50-80%) och sin låga andel av inköpsvolymen 
(5-10%). Beställningarna orsakar oproportionerligt höga 
hanteringskostnader i förhållande till sitt värde. 

Vad menas med C-delar?

En beställning på € 15:- för en C-del orsakar nästan lika 
höga hanteringskostnader som beställning av en A-del 
på € 10 000:-, närmare bestämt i genomsnitt ca € 108:- 
(BME, Frankfurt am Main, 2011).

Besparingspotentialen inom området C-delar ligger 
inte så mycket i priset utan i kostnader som uppstår vid 
beställning och orderhantering. 

En metod för att väsentligt förbättra hanteringen är 
automatstyrd kanbancirkulation, exempelvis i samspel 
med externa tjänsteleverantörer för C-delar. 

Exempel:
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Antal beställningar

Försörjningssystem bestående av två lådor anordnade 
efter varandra. Plockningen görs från den främre lådan 
och den bakre lådan fungerar som försörjning. När den 
främre lådan är tom tas den bort. Den tomma lådan eller 
exempelvis en RFID-tag på lådan utlöser beställningen. 

För en kanban låda delas lådan på mitten. Om det 
främre facket är tomt kan till exempel borttagning av 
tväravdelaren utlösa beställningen.

Kanban för C-delar

Typiska C-delar: Förbindningselement (Exempel)

Ny leverans av försörjningslådor

Kund
(Intern eller extern 
tjänsteleverantör)

Tjänsteleverantör

Ny leverans av försörjningslådor

Tomma lådor hämtas av tjänsteleverantören, beställningsuppgifterna 
tas från lådan eller registreras i förväg via RFID/streckkodsskanning.



BITO:s nya kanbansystem

Direktnummer för information: +46 (0)42 - 15 19 10 5

Optimerad plockning av C-delar!
I moderna monteringsprocesser är kontinuerlig materialförsörjning, även av smådelar, en ovillkorlig förutsättning. 
Kostnaderna är lika viktiga; och här måste man ta hänsyn till utrymmeskostnader och hanteringsytor.

BITO:s kanbansystem har därför stora fördelar när det gäller plockning av C-delar.

Ökning av artikelmångfalden tack vare komprimerad lagring

Genom de nya ultratunna hyllplanen kan upp till 25 % mer artiklar förberedas för plockning i ett hyllfält med lådor.

standardhyllplan
nytt:
ultratunna hyllplan

Välgenomtänkt plockningsupplägg och ultra-
tunna hyllplan skapar 25 % mer plats för artik-
larna!

Tack vare det välgenomtänkta plockningsupp-
lägget hos BITO:s kanbansystem kan ytbehovet 
sänkas med ca 25 %!

Produktionsyta kostar mycket och måste utnyttjas 
produktivt.

Ytbehov hittills

10 m

100 m2

75 m2

10 m

Ytbehov 
med BITO: 

s kanbansystem

10 m

100 m2

75 m2

10 m

40 mm 20 mm
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Hyllor för C-delar

Mer plats för dina lådor – marknadens tunnaste hyllplan

Lastkapacitet per hyllplan: 100 – 150 kg

Lastkapacitet per sektion: 1 300 kg

Hyllplan höjd 20 mm

25 % mer lageryta

Snabbare uppbyggnad tack vare enkel 
klickmontering

Kan byggas ut

Hyllplan justerbara i höjdled i steg på 25 mm

Samtliga komponenter förzinkade

Kombinerbar med BITO:s standardlagerhyllor 
med klicksystem

Grundsektion längd

1 058 mm

Förlängningssektion längd

1 008 mm

Grundsektion
Hyllställs-
höjd

mm 

Antal
hyllplan 

Hyllans 
djup: 

mm

Effektivt 
djup 

mm

Lastkapa-
citet
per hyllplan 
kg

Best.nr. Price SEK Best.nr. Price SEK

1850 10

324 300
100

53-33570 2.270,00 53-33574 1.860,00

424 400 53-33571 2.440,00 53-33575 2.095,00

624 600 150 53-33573 3.950,00 53-33577 3.600,00

Förlängningssektion

Tillbehör
Pos. Beskrivning Last-

kapacitet

kg

För hyllplan 
med längd

mm

För 
nyttodjup

mm

Best.nr. Price SEK/
styck

Ultratunna hyllplan Höjd hyllplan 20 mm, kombinerbara 
med BITO-lagerhyllor med 
klicksystem, inkl. 4 hyllbärare

100
1000 300 53-33582 150,00

1000 400 53-33583 160,00

150 1000 600 53-33585 305,00

Hyllängd 1 000 mm
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Hyllor för C-delar med lådor

Spara utrymme och tid med det nya kanbansystemet från BITO

Grundsektion längd

1 058 mm

Förlängningssektion längd

1 008 mm

Genomtänkt upplägg för plockning av C-delar

Lagring och ergonomiskt plockningsupplägg 
för 25 % mer C-delar

Kombinationen av BITO-lagerhyllor med nya 
ultratunna hyllplan och de nya CTB-lådorna för 
C-delar uppfyller alla krav som ställs på mo-
derna kanbanprinciper

Hylla med enkelt djup (hyllans djup 324 eller 
424 mm) innehåller 10 hyllplan och 60 CTB-
behållare

Hylla med dubbelt djup (hyllans djup 624 mm) 
innehåller 10 hyllplan och 120 CTB-lådor

Grundsektion
Hyllställs-
höjd

mm 

Antal
hyllplan 

Utförande Hyllans 
djup: 

mm

Effektivt 
djup 

mm

Last-
kapacitet
per hyllplan 
kg

Best.nr. Price SEK Best.nr. Price SEK

1850 10
Betjäning från en sida

324 300
100

53-35117 6.620,00 53-35121 6.240,00

424 400 53-35116 7.370,00 53-35120 6.970,00

Betjäning från två sidor 624 600 150 53-35114 12.670,00 53-35118 12.285,00

Förlängningssektion

Tillbehör
Pos. Beskrivning Last-

kapacitet

kg

För hyllplan 
med längd

mm

För
nyttodjup

mm

Best.nr. Price SEK/
styck

Ultratunna hyllplan Höjd hyllplan 20 mm, kombinerbara 
med BITO-lagerhyllor med 
klicksystem, inkl. 4 hyllbärare

100
1000 300 53-33582 150,00

1000 400 53-33583 160,00

150 1000 600 53-33585 305,00

Hyllängd 1 000 mm
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Lådor för C-delar

BITO:s nya lådor för C-delar – unik, stabil, mångsidig

Anpassad för typiska hylldimensioner – ingen utrymmesförlust

Doseringsskivan, som fi nns som tillval, hindrar smådelar från att rinna ut

Varorna kan hämtas ut genom att den skjutbara skivan skjuts ner; 
lådan behöver inte dras fram

Volymen kan utnyttjas i sin helhet tack vare den skjutbara skivan och 
med doseringsskivan som tillval

Öppning med generösa dimensioner underlättar plockning av smådelar

Etiketthållare på baksidan med plats för kanbankort

Standardutförande med skjutbar skiva som kan användas som draghandtag, 
etiketthållare och draghandtag

Yttermått
l x b x h

mm

Innermått
l x b x h

mm 

Volymer 

liter

Last-
kapacitet 

kg

Staplings-
kapacitet 

kg

Styck/
VE

Best.nr.

duvblå

Price 
SEK/VE

Price 
SEK/VE

300 x 156 x 140 250 x 127 x 129 4,1
15 100 12

CTB31514 675,00 910,00

400 x 156 x 140 350 x 127 x 129 5,7 CTB41514 788,00 715,00

från 10 VE*från 1 VE*

Lådor för C-delar

 BITO-Plus 

 JAHRE
GARANTIE

  
Ab 200 St.  

je Typ ist jeder  
Farbton lieferbar!

   -20°C +90°C

       

 lebensmittelecht          

års 
garanti

från 200 st. av varje 
typ, kan vi leverera 
alla färgervapaasti Hyväksytty 

elintarvikekäyttöön 
vapaasti

*VE = Förpackningsenhet
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Beskrivning Styck/
VE

Best.nr. Price 
SEK/VE*

Doseringsskivor CDS

hindrar smådelsmaterial från att "rinna ut", när lådan lutas 
eller när man skjuter ner inspektionsfönstret;
kan svängas bakåt för kontrollerad plockning av 
lagervarorna.

10 CDS1514 50,00

Säkerhets-/bärbygel 

kan kompletteras med fjädrande säkerhetsbygel/bärbygel 
av förzinkat stål, används för att hålla kvar lådan vid 
lutande placering i hyllan och som bärhandtag
hindrar oavsiktlig utdragning ur hyllan, sänks automatiskt 
vid inskjutning i hyllan och vid stapling

10 TSB3 265,00

Tväravdelare CQT

möjliggör kanbanprincipen inuti lådan;
Tväravdelaren delar in lagervarorna i två 
försörjningsenheter

10 CQT1514 76,00

Bärarfolie för dekaler

Självhäftande bärarfolie som underlättar borttagning av 
dekaler från lådans ytor

100 KFCSS 525,00

Tillbehör

gäller till xx.xx.xxxxgäller till xx.xx.xxxxgäller till xx.xx.xxxx
1 Varuprov med tillbehör

Beställ nu

1 Varuprov med tillbehör1 Varuprov med tillbehör1 Varuprov med tillbehör

Prova våra lådor 

för C-delar och 

bli övertygad om 

den höga kvalitén

 utan kostnad!

*VE = Förpackningsenhet
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För att garantera kontinuerlig försörjning av C-delar måste lagret 
kontrolleras regelbundet. För att utforma processen så tidseffektivt som 
möjligt har BITO-CTB utrustats med stora transparenta inspektionsfönster 
som möjliggör enkel och tillförlitlig visuell kontroll. De använda etiketterna 
förblir synliga vid kontrollen.

Enkel visuell kontroll tack vare transparenta skjutbara skivor>

Kanbansystemet i praktiken:
Användningsexempel: Visuell kontroll

Tidsinsatsen för kontroll av lagret minskas vid användning av 
BITO: s lådor för C-delar

6 min.
3 min.

BITO: s lådor för C-delar kan 
transporteras platsoptimerat på 
lastpallar. Därvid kan bottenytan 
på EURO-lastpallen utnyttjas 
till fullo. Inga utstickande 
delar. Tack vare den höga 
belastningskapaciteten kan upp 
till 7 lådor staplas på varandra 
även med maximalt fyllda lådor. 
På så sätt kan även stora mängder 
lådor transporteras.

Säkrare transport på lastpallar 
(EURO-lastpallar)

Användningsexempel: Säkrare transport | lastning

100 kg, belastningskapacitet: > 

7 maximalt fyllda lådor kan staplas på varandra

>

>

>
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Enkel och ergonomisk plockning när den skjutbara skivan är öppen

Användningsexempel: Ergonomi

Med hjälp av säkerhetsbygeln kan lådan dras ut tills det tar stopp 
- riskfritt och säkert.

Om större mängder ska hämtas, är plockning uppifrån ("topp-plockning") 
mera praktiskt än plockning genom inspektionsfönstret. Lådan kan dras ut 
helt och hållet. Säkerhetsbygeln hindrar lådan från att ramla ut.

Kanbansystemet i praktiken:

Användningsexempel: Säkerhet

Inspektionsfönstret är lätt att 
skjuta ner. På så sätt blir det 
lätt för personalen att komma åt 
varorna i lådan. Lådan behöver 
inte dras ut ur hyllan, vilket sparar 
mycket tid.

>

>



Beställning: info@bito.se 
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Tack för visat intresse!                           Datum                                        Underskrift                                                     

Avtala gärna tid för besök av vår
tekniske rådgivare, utan förbindelse.

Mina telefonnummer:

Önskad tidpunkt för besök:

BITO Lagersystem
Florettgatan 29 C
254 67 Helsingborg

Tel. +46 (0)42 – 15 19 10
e-post: info@bito.se 
www.bito.se

Best.nr. Antal Price SEK Total Price SEK

CTB 31514 – Varuprov med tillbehör 1 st 0,00 0,00

Tack för beställningen! Totalt €

Fakturaadress

Avvikande leveransadress

Företag

Bransch Antal anställda

Gata

Postnummer Ort

Kontaktperson Avdelning

Telefon Fax e-post

Firma

Gata

Postnummer Ort

Leveransvillkor: Alla priser i SEK plus moms, från SEK 7.500 fritt till er adress inom Sverige, inklusive förpackning. 
Vid beställning under SEK 7.500 fritt till er adress inom Sverige, inklusive förpackning, men vi lägger på en expeditions- och fraktkostnad på SEK 300. 
Vi förbehåller oss för prisändringar på grund av variationer i råmaterialpriserna, tekniska ändringar och tryckfel. Leveranser sker bara enligt våra 
allmänna leverans- och betalningsvillkor. Våra offerter gäller endast företag. Varan förblir vår egendom, till dess att full betalning skett.

Lådor för C-delar


