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LAGERSYSTEM

Kompakt och överskådlig förvaring, effektiv plockning och materialförsörjning, 
hög kvalitet och säkerhet, flexibla system och genomtänkt ergonomi.



Genomloppsställ för 
lastpallar
Genomloppsställ för lastpallar möjliggör en mycket kompakt och överskådlig 
förvaring. Den här lösningen kräver färre truckgångar än traditionella pallställ, 
vilket innebär att ni kan spara upp till 60% av golvutrymmet jämfört med tradi-
tionella pallställ. Yta som ni kan använda för att effektivisera och maximera er 
produktion. 

Genomloppsställ används exempelvis som buffertlager för att säkerställa en 
smidig försörjning av nödvändiga råvaror och komponenter i produktionen. 
Alla artiklar finns tillgängliga för plockning på systemets framsida. Detta ga-
ranterar en hög grad av flexibilitet och minskar plocktiden. När ni plockar ut en 
pall så rullar nästa fram automatiskt. 

5 fördelar med genomloppsställ
 1. Kompakt förvaring som frigör golvyta
 2. God överblick och direktåtkomst till alla artiklar 
 3. Korta avstånd ökar produktiviteten
 4. Flexibelt system som kan anpassas 
   5. Säkerställer FIFO-principen (First In, First Out)  

men kan även väljas för LIFO (Last In, First Out)



Genomloppshyllor för 
styckegods 
Genomloppshyllor för styckegods är lämpliga både för materialförsörjning i 
produktionen och som lager- och plockhyllor. Till exempel om ni vill tillhanda-
hålla artiklar vid arbetsstationer eller längs produktionslinjer snabbt och över-
skådligt enligt FIFO-principen.

Med genomloppshyllor kan plockfrekvensen ökas fem gånger jämfört med 
vanliga hyllställ. Artiklarna fylls på från hyllans baksida och glider på plastrullar 
över till plocksidan. Arbetstiden reduceras och investeringskostnaderna är ofta 
intjänade inom ett år. En väl genomtänkt ergonomisk konstruktion garanterar 
fysisk avlastning för medarbetarna.

5 fördelar med genomloppshyllor 
 1. Högeffektiv plockning
 2. Utrymmesbesparingar genom kompakt förvaring
 3. Separerad påfyllning/plockning ger hög säkerhet
 4. Genomtänkt ergonomi 
   5. Lätt att anpassa till nya krav och förutsättningar



LEO Locative
LEO Locative är ett självgående transportfordon (AGV) med tillhörande sta-
tioner för hämtning och lämning av lådor/gods. Det är ett enkelt system som 
länkar samman arbetsplatser genom att transportera varor och material från A 
till B.

Med LEO Locative skapas många möjligheter att effektivisera interna trans-
porter och materialförsörjning inom er verksamhet. Transportfordonet följer 
en spårtejp på golvet och läser av instruktioner via golvmarkörer längs vägen. 
Det är lätt att installera utan koppling till Wi-Fi, affärs- eller IT-system. Använ-
daren kan enkelt och snabbt justera såväl rutt som arbetsuppgifter utan extern 
support.

5 fördelar med LEO Locative
 1. Effektiva interntransporter
 2. Lätt att komma igång
 3. Styrs utan trådlöst nätverk och dator
 4. Hämtar och lämnar lådor/gods automatiskt
   5. Tillämpning och ruttspår kan snabbt ändras av användaren



Plastlådor
Plastlådor är ett bra hjälpmedel för att skydda era artiklar under interna logi-
stikprocesser och underlätta olika arbetsmoment. Rätt lådor bidrar till en kost-
nadseffektiv och användarvänlig materialhantering.

BITO erbjuder lager-, transport- och plocklådor för många olika branscher och 
ändamål. Våra lådor är robusta, ergonomiska och kan anpassas efter era be-
hov.

5 fördelar med BITO:s lådor
1. 5 års garanti på alla plastlådor
2. Enkel och säker stapling
3. Individuell anpassning och många tillbehör
4. Lådor anpassade för automation
5. Företagslogo på lådorna för profilering
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BITO Lagersystem erbjuder professionella lager- och logistiklösningar för 
optimering av varuflöden och kapacitet på lagret och i produktionen. Vi ingår 
i en internationell koncern med över 1000 anställda samt egna produktions-  
anläggningar i Tyskland och Polen. 

Här tillverkas ett brett sortiment av såväl fasta som mobila hyll- och pall-
system, rullbanor samt plock- och lagerlådor för alla behov. 

042-15 19 10 info@bito.se www.bito.se


