
SYKLER

Det finnes sykler for de fleste behov, en smidig 
modell for forflytting innen bedriften, trans-
port av materialer på flaksparkesykkel eller 
en pakkesykkel for lengre strekninger. Husk 
smarte funksjoner som punkteringsfrie dekk, 
varselfarge for øket sikkerhet og mulighet for 
ekstra lasteplan.

VESKER

Oppbevaring, beskyttelse og orden på 
verktøy og deler oppnår du med vesker og 
belter som gjør det lett og smidig å jobbe. 
Velg veske og verktøybelte i forhold til det du 
skal ha med deg; form, vekt, antall artikler og 
hva som er bekvemt for deg.  

GUIDE: MATERIALHÅNDTERING
Et skritt mot morgendagens arbeidsplass er en materialhåndtering som stadig forbedres med utstyr som 
forenkler, effektiviserer og gjør arbeidet ergonomisk og attraktivt. Det finnes et stort potensiale, man beregner 
at materialhåndtering står for 30-70% av kostnadene i en produksjon og i enkelte studier står det for opp til 
80% av produksjonens totale aktivitet. 

PALLELØFTER

Ved flytting av paller, ta hensyn til vekt og pallestørrelse som skal flyttes og tilpass 
utstyret etter omgivelsene. Riktig modell forenkler jobben på trange steder, den er 
stillegående og gir god ergonomi med design tilpasset personens forutsetninger. 
Dessuten kan riktig modell effektiviseres med tilbehør som starthjelp, integrert vekt, 
gaffelmarkeringer, hurtigløftfunksjon eller hvorfor ikke skape fleksibilitet og god ergo-
nomi med en modell som også kan brukes som løftebord. 

VOGNER OG TRALLER

Ulike vogner for alle behov løser transporten smidig, effektivt og ergonomisk. Velg lastebærere utifra 
mulig belastning, volum og tenk på omgivelser, gulv etc. Transport på trange steder og i smale 
ganger forenkles med gode manøvreringsmuligheter tilpasset størrelse på lastebæreren. Glem ikke 
smarte tilbehør som ergonomiske håndtak, trappemeier eller plukkvogn med stige som er effektiv 
ved plukking fra høye reoler.  

HJUL

Valg av hjul påvirker lastebærerens vektkapasitet og kan øke effektiviteten. Er området trangt 
anbefaler vi svingbare hjul, eller ved lengre transportstrekninger er kombinasjonen svingbare og 
faste hjul den beste løsningen. En kombinasjon er ofte best på trange steder og når vognen skal 
plasseres nøyaktig. Valg av hjul kan også redusere støy, gi bedre støtdemping, det finnes punkte-
ringsfrie hjul og hjul med brems, egenskaper som forenkler arbeidet. 
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RULLEBANER

Mål og vekt på det som skal transporteres bør avgjøre valg av lastebærer og modell. Tenk på 
omgivelsene, kanskje du kan benytte rette eller buede rullebaner, eller hvorfor ikke saksebaner 
som står på hjul og kan både bøyes og strekkes og danne en S-kurve. Ved hjelp av Gigants 
søyler kan rullebanen gjøres hev- og senkbar. Nyttig tilbehør er endestopp og justerbare ruller 
som tilpasses godset.


