EKONOMI / ERGONOMI / LOGISTIK

HUR ERGONOMI GÖR
DIG MER EFFEKTIV

DÄCKFÖRVARING
OCH HJULHANTERING

Två minuter för att hämta
eller lämna en hjulförvaring

Svenska Lager tar ställage och lyfthjälpmedel för
däckförvaring och hjulhantering till nya nivåer.
Svenska Lager förändrar, förnyar och förbättrar
det sätt som branschen hanterar och förvarar däck och
hjul . Vår målsättning är att bli marknadsledande innom
däckförvaring och hjulhantering .
De flesta av produkter tillverkas i av underleverantörer i Småland. Med en ledstjärna som ständiga
förbättringar i ekonomi, logistik och ergonomi har Svenska Lager revolutionerat däckhanteringen.
Med vår erfarenhet och kunskap är vi rätt
samarbetspartner för dig och ditt företag.
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WS20 Koncept bygger upp till sju
nivåer med 28 hjul på höjden, beroende
av takhöjd. Hjulförvaringarna förvaras
liggande på bärarmar och hanteras
med däcktruck.

Däckstapling minskar
hantering med upp till
16 gånger av ett hjul på
ett år jämfört med
traditionell förvaring
med stående hjul.

2 min
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WS20

44 förvaringar per kvadratmeter
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WS40 Flyttbara ställage på räls med
elektrisk eller manuell drift. Oavsett
befintlig eller ny lokal är mobil däckstapling optimal

<44

Optimal logistik med ergonomisk
hantering för en hållbar ekonomi
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2 min

WS40

Förvara upp
till 90 procent
fler hjul
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WS90 robust stallage för den profesionella
marknaden. Klarar höga vikter och stora hjul.

WS120 i ett mobilt ställage förvaras betydligt fler
hjul än i ett traditionellt ställage. Den kraftiga konstruktionen gör det lätt att flytta hyllorna.
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Ingen manuell hantering!

Ett lyft, ingen
manuell hantering

WS354 transportbur kan mellan lagret och
skiftplatsen transportera upp till 12 förvaringar. Transportvagnarna är konstruerade
så att de även passar lastbilsflak

WS355 transportvagn en stadig vagn
för 3,6 eller 12 set.
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WS342 däcktruck vår minsta modell
som hanterar 1 och 2 nivåer. Idealisk
för att lasta och lossa transportburar
och transportvagnar,

WS341 manuell däcktruck
för däckstapling. Batteridriven
hydraulisk lyft. Klarar stora hjul
och smala gångar.
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WS344 ståstaplare däcktrucken
för smidiga in- och urstigningar
för dig som inte bara sitter i
trucken.

WS340 eldriven däcktruck för
däckstapling. Batteridriven framdriving och hydraulisk lyft. Prisvärd truck som klarar hela jobbet.
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WS345 sittstaplare large
vår största däcktruck med
batterikapacitet för den långa
arbetsdagen. Ett bredare chassi
för den bästa arbestmiljön.

WS343 sittstaplare däcktrucken
för god ergonomi, optimal säkerhet med minimal svängradie.
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TYRA däcklyft svensktillverkad,
utvecklad för att säkert och ergonomiskt hantera stående hjul.

WS 350 däckkärran som
är integrerad med däckstapplingen och däcktruckarna.

WS 351 vagnen är anpassad
för att lossa och lasta med
däcktruckarna.

WS 352 en enkel och robust WS 353 vagnen som tar bort de
däckkärra för optimal hante- tunga momenten med en enkel
ring av däckstaplarna
fotpedal.
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WS200 ENTRESOL den snabbasta,
enklaste och hållbaraste lösningen
för att få fler kvadratmeter.

WSSPA hjultvätt helt överlägsen, inte
minst ur arbetsergonomisk synvinkel och
miljöhänseende.
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WSSPA

WSSPA

Komplettera hjultvätten med WHEELSCAN som med
hjälp av stereokamerateknik och algoritmer ger dig
ett exakt mönsterdjup. Med stor trovärdighet skicka
affärssystemen bilderna till bilägaren och säkerställer rätt mönsterdjup och att hjulinställningar blir
gjorda.

WSSPA hjultvätt utvecklades då vi sett flaskhalsen,

den tunga hanteringen, hjul som
försvinner och den stora miljöpåverkan som finns.
WSSPA hjultvätt är helautomatisk, även hanteringen
av hjulen. Fälgen och synfältet av däcket tvättas men
låter kundetiketten sitta kvar. Utan kemikalier och
med slutet vattensystem.

Integrera Wheelspec och identifiera fälgskador med
hjälp av AI som flaggas upp i ert affärssystem. Ett
foto tas på vare hjul och med machine vison läser vi

Med våra matningsenheter blir tvättprocessen komplett och personaloberoende.
Buffra smutsiga hjulstaplar och hämta rena när du
har tid. Komplettera med AI och scanna samt fotografera hela stapeln.

27

WHEEL SCAN-STAND ALONE

WHEEL SPEC

Före tvätt fotograferas hjulen, och med
hjälp av artificell intelligens läser dator
av fabrikat och dimension för att digitalt
och automatiskt registrera informationen på kundkortet.
Efter tvätt fotograferas hjulen igen och
med hjälp av machinevision identifieras
fälgskador som flaggas upp i affärssystemet.

Hjulsatsen sätts ner utan manuella lyft,
exempelvis med truck eller däckkärra.
Etiketten läses av med en handhållen
scanner.
Sedan digitaliseras mönsterdjupmätning helt och med stereokamera
fotograferas däcket där data integreras
i ert affärssystem. Här identifieras fel
hjulinställning med hjälp av avancerad
mjukvara.
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BELYSNING-DÄCKLAGER

BELYSNING-DÄCKLAGER

Med ARC-SL når du hela vägen

Höga och smala lagergångar samt svarta ytor som inte reflekterar ljus är en utmaning när man vill skapa en funktionell
arbetsbelysning i ett däcklager.
I samarbete med Svenska Lager har Proton Solution tagit fram
belysningsarmaturen ARC-SL, som genom en kombination av
två olika linser har en ljusspridning som både når långt ned till
golvet samtidigt som den lyser upp däckförvaringen.
Industriarmatur ARC är försedd med DALI ljusstyrning. Armaturen tillverkas i Värnamo och finns i tre varianter, anpassade efter
takhöjderna 3, 5 och 7 meter.

• Industriarmatur med ljusspridning
speciellt anpassad för däcklager

Svenska Lager hjälper er med hela projekteringen, från beräkning av laster och ingjutning av
räls i golv till val av rätt belysning i ert lager.
Med enkel teknik tänds bara den gång som är öppen och sparar energi och miljö.

• Kompakt och lågbyggd
• Lättmonterad i befintligt kablage
• Energieffektiv
• Svensktillverkad
Solution ARC-SL 3. Längd 1600 mm. 7075
lm. 4000K.
Solution ARC-SL 5. Längd 1600 mm. 15000
lm. 4000K.
Solution ARC-SL 7. Längd 1600 mm. 15000
lm. 4000K.
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WHEELSYSTEM360
Den snabbaste, enklaste och hållbaraste lösningen för att få mera
kvadratmeter.

7.

5.

Våra kunder hanterar en hjulstapel
i snitt varannan minut från skifte till
förvaringsplats. Detta ger dem en
kapacitet på 30 förvaringar i timmen.
240 förvaringar på ett arbetspass eller
720 förvaringar på ett dygn.

6.

8 sek

2.

3.

4.

40 sek

1.

2.

3.

4.

5.
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EN EFFEKTIV DÄCKVERKSTAD

UTNYTTJAR VARJE
KVADRATMETER VÄL
Du som planerar att bygga om eller bygga nytt har förstås tänkt på
det. Men istället för att enbart maximera lagerytan i teorin, bör du
också planera för arbetsflödet i praktiken:
• Logistiken mellan förvaring och verkstad.
• Ergonomin för medarbetarna som lastar på,
lastar om och lastar av alla hjul.
• Ekonomin i färre stopp och kortare väntetider
under högsäsong.
Redan i planeringen har du nytta av en partner som räknar med
alla aspekter för ett fungerande flöde i din verksamhet.
Svenska Lager står för just detta. Vi är helt specialiserade på däck
och hjul. Vi tänker alltid i system. Med konceptet WheelSystem360
erbjuder vi heltäckande lösningar, med allt från avancerad
utrustning till smarta, manuella redskap. Dessutom får du hjälp
med planering, ritningar och installation.
Vi menar att din tidsvinst genom ett bra arbetsflöde, förutsätter
god ergonomi och rätt handhavande av dina medarbetare.
Därför erbjuds ni:

Hitta din bästa lösning i
konceptet WS360
Gör en kalkyl på en mer effektiv
däckverkstad. Sätt WS360 på prov genom
att ge oss några enkla förutsättningar.
1. Gör en måttsatt skiss på hela ytan för lager och verkstad. Markera placering och mått på portar i lokalen. Eller kontakta oss för ett platsbesök.

• Grundlig utbildning på plats.
• Förebyggande underhåll av utrustning.
• Ersättningsmaskin vid haveri.
Den enklaste vägen till verkstad, är en förflyttning genom
välplanerad inredning med smarta hjälpmedel. Vill du bort
från tunga och svåra moment, en del till och med farliga,
ska du titta närmare på WheelSystem360.
Kontakta oss på Svenska Lager.

2. Vi överför skissen till cad-ritning och lämnar förslag på mest
effektiva layout och inredning tillsammans med offert.
3. Vi levererar inredning och hjälper till med installation i den
omfattning du väljer, även som totalentreprenad om du vill.
4. Dina medarbetare får en grundlig utbildning på plats, om
handhavandet av den nya utrustningen. Med serviceavtal sköter vi
förebyggande underhåll.
Resultatet? Bättre logistik, ergonomi och ekonomi i din däckverkstad.
Ta första steget mot en bättre och mer lönsam arbetsplats, kontakta
WS360.
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ETT KONCEPT FRÅN SVENSKA LAGER MADE BY SMÅLAND

Tel. +46 (0)370-51 05 70
email: info@svenskalager.se
www.svenskalager.se

Svenska Lager AB
Västbovägen 49
SE-331 53 Värnamo

