
För effektiv och rationell hantering

LAGERINREDNING
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Det sägs att när en dörr stängs öppnas en annan. Vi tror på att 
hålla alla dörrar öppna, vi stänger inga. Så välkommen att stiga in 
i vår värld. I en värld där möjligheter och kreativitet möts, skapar 

vi en fusion där energi frigörs. Den energin tar vi tillvara på genom 
vårt engagemang och genom den kompetens vi besitter. Vi skapar 
något, inte bara för stunden, utan något hållbart som ska leva med 
oss under en lång tid framöver. Med en vilja av stål. Välkommen in!

MED EN VILJA AV STÅL
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Väl inne i vår värld blir ni snart varse om vår småländska anda. Allt vi gör ska hålla på lång sikt. 
Vår styrka är just den kraften – långsiktighet. Det är början till vad vi tror skapar framgång. Av 
den energin vi utvinner från våra medarbetares erfarenheter och kunskaper alstrar vi de mest 
komplexa produkter. Produkter av allra högsta kvalitet. Produkter vi är stolta över att kunna 
kalla våra egna.
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LAGERINREDNING FÖR EN

Weland erbjuder flertalet produkter för en effektiv och rationell lagerhantering såväl inomhus  
som utomhus. Våra produkter optimerar flödet och skapar en väl organiserad arbetsmiljö.

Vi tillverkar pallställ, grenställ, listställ, utdragsenheter, påkörningsskydd och stålpallar för de  
flesta utrymmen och miljöer. Med våra helhetslösningar får ni en mer optimerad lagerlokal och  
en ergonomisk arbetsplats.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras  
av våra erfarna säljare.

OPTIMERAD LAGERLOKAL
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LAGERINREDNING FÖR EN
OPTIMERAD LAGERLOKAL
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Vår lagerinredning består av olika delar som tillsammans bildar en anpassad lösning 
för dina behov. Låt dig inspireras och hör gärna av dig till oss för mer information och 
vägledning. Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se

DEL FÖR DEL
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PALLSTÄLL
Våra pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell material-
hantering. Konstruktionen bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet. För maximal 
bärighet tillverkas både gavelstolpar och bärbalkar av slutna profiler. Samtliga komponenter 
är varmförzinkade. Vi kan även erbjuda kundanpassade längder.
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1. Utdragsenhet

2. Stolpskydd golv 400

3. Gavelskydd

4. Rasskydd

5. Genomföringsskydd

6. Stolpförstärkning

7. Hyllplan Gallerdurk

8. Hyllplan Plåt

9. Hyllplan Nät

10. Halvpallsinlägg

11. Långsidesinlägg

12. Gaffeldistans

13. Fatstopp

14. Asfaltslåda

15. Gaveldistans
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Weland Grenställ är designade för flexibel anpassning till alla förekommande typer av lager-  
utrymmen. Med varmförzinkning som standard lämpar sig grenstället både inomhus som  
utomhus. I utförande som enkel- och dubbelställ gör grenställen lagerlokalen till en översiktlig 
och lättarbetad del av företagets logistikfunktion. Grenställen kan med varierande höjd och 
längd på sektioner och armar byggas efter de mest skiftande förutsättningar.

GRENSTÄLL

1. Gallerhylla  

2. Ändstopp  

3. Asfaltsfot



13



14



15

Weland listställ ger en mycket utrymmeseffektiv, praktisk och överskådlig lagring av trälister 
samt klenare profiler och rör i varierande material. Listställen är lättmonterade och fungerar 
bra som lättare virkesställ. De finns i varianter om enkel- samt dubbelställ.

LISTSTÄLL
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Vi har ett komplett sortiment av utdragsenheter i varierande storlekar och modeller.  
Med enkla åtgärder kan många förslitnings- och belastningsskador som ofta förekommer 
vid materialhantering undvikas. Med lättåtkomligt gods och rätt hjälpmedel får arbets-
platsen en ergonomiskt riktig utformning. Utdragseneheterna innebär flera fördelar i 
lagerhanteringen. Arbetet med plockning blir lättare samtidigt som produktiviteten ökar. 
Utdragsfunktionen medför att avståndet mellan hyllplanen kan vara mindre, vilket innebär 
effektivare utnyttjande av lagerlokalens totala volym.

UTDRAGSENHETER

1. Golvsats Standard komplett 

2. Hyllplan 

3. Plåtlåda  
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Våra påkörningsskydd i stål kan användas som skydd vid maskiner och byggnader, 
såväl inomhus som utomhus. Montaget är enkelt då hela skyddet består av lösa 

standardkomponenter som enkelt skruvas ihop vid montage. Tack vare lagerförda 
komponenter kan vi erbjuda korta leveranstider.  

PÅKÖRNINGSSKYDD

1. Bas av Sigmabalk

2. Hörn 90 grader

3. Avslut

4. Stöd
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Weland Stålpall är en staplingsbar pall som lämpar sig för såväl intern- som extern hantering. 
Stålpallens utformning är  anpassad för lastbilsflak och kan kompaktstaplas för minimal 
plats när den inte används.

STÅLPALL
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PROJEKTERING
Vi erbjuder flertalet produkter för en effeftiv och rationell lagerhantering såväl inomhus som utomhus.  
Våra produkter optimerar flödet och skapar en väl organiserad arbetsmiljö. Vi hjälper gärna till vid frågor  
angående dimensionering, uppritning och projektering av våra olika lagerprodukter. Här har vi samlat  
information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

•  Hur högt ska pall-/grenstället vara?

•  Hur djupt ska pall-/grenstället vara?
 För helpall, halvpall eller långsideshantering?

•  Hur tungt är godset som ska lagras?

•  Vilken dimension har godset som ska lagras?

•  Vilket underlag ska pallstället placeras på? 

•  Krävs det tillbehör i form av ex. påkörningsskydd,  
genomföringsstopp, rasskydd eller ändstopp?

•  Hur många pallar ska få plats per sektion? 

•  Ska det vara ett enkel- eller dubbelställ?  
 

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Kontrollera av att angivna laster är korrekta. 

•  Säkerställ om exempelvis påkörningsskydd eller  
rasskydd erfordras. 

•  Ange maximal godshöjd för enklare dimensionering  
av pall-/grenstället. 

Vi uppfyller de senaste standarderna och myndighets- 
kraven. Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med  
handledning och råd vid projektering. 

Hör av er till oss för vidare information.
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 StockholmReturadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se


